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ACEF/1617/21337 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
 Universidade Do Porto

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

 Universidade De Aveiro

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
 Faculdade De Engenharia (UP)

 Faculdade De Ciências (UP)
 Escola De Engenharia (UM)
 Universidade De Aveiro

A3. Ciclo de estudos:
 Telecomunicações

A3. Study programme:
 Telecommunications

A4. Grau:
 Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
 Deliberação n.º 6070/2014, Diário da República, 2.ª série — N.º 89 — 9 de maio de 2014

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
 Engenharia das Telecomunicações

A6. Main scientific area of the study programme:
 Telecommunications Engineering

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): 

523

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:
 180

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

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

A10. Número de vagas proposto:
 25
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A11. Condições específicas de ingresso:
 Para ingressar no programa doutoral em Telecomunicações (MAP-T) os candidatos devem satisfazer as seguintes

condições:
 a) Possuir o grau de mestre ou um 2º ciclo de formação superior em Eletrotecnia, Telecomunicações, Eletrónica ou

áreas afins;
 b) Possuir uma graduação em Ensino Superior, obtida em instituição nacional ou estrangeira, reconhecida como

apropriada pela Comissão Científica do Programa;
 c) Possuir um currículo profissional ou científico reconhecido como relevante e apropriado pela Comissão Científica.

 

A11. Specific entry requirements:
 In order to apply for the doctoral program in Telecommunications (MAP-T), candidates must comply with the following

conditions:
 a) to have a master’s degree or a 2nd cycle of higher education in Electrical Engineering, Telecommunications,

Electronics or related fields;
 b) to have a degree in higher education, obtained in a national or foreign institution and recognized as valid by the

Scientific Committee of the Programme;
 c) to have a professional or scientific curriculum recognized as relevant and appropriate by the Scientific Committee.

 

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):

 Não

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

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

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

A13. Estrutura curricular

Mapa I -

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Telecomunicações

A13.1. Study programme:
 Telecommunications

A13.2. Grau:
 Doutor

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym

ECTS
Obrigatórios
/ Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos
Optativos /
Minimum Optional
ECTS*

Engenharia das Telecomunicações/Telecommunications Engineering ET 146 0

Outras Áreas Técnicas/Other Technical Areas OAT 9 0

Engenharia das Telecomunicações,Tecnologia das Comunicações,Tecnologia de
altas frequências,Eletromagnetismo,Processamento Sinal,Outras Áreas
Técnicas

ET/TC/TAF/EM/PS/OAT 0 25

(3 Items)  155 25

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Telecomunicações

A14.1. Study programme:
 Telecommunications

A14.2. Grau:
 Doutor

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

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

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

Redes de Comunicação /
Communication Networks ET Semestral 189 T-42;OT-21 7

Seminário / Seminar OAT Semestral 243 T-28;S-62 9

Sistemas de Comunicação Digital /
Digital Communication Systems ET Semestral 189 T-42;OT-21 7

Processamento de Sinal: Princípios e
Aplicações/ Signal Processing:
Principles and Applications

PS Semestral 189 T-42;OT-21 7
Optativa. Em cada ano a CC
definirá qual das 2 opções está
em condições de ser oferecida

Engenharia
Eletromagnética/Electromagnetic
Engineering

EM Semestral 189 T-42;OT-21 7
Optativa. Em cada ano a CC
definirá qual das 2 opções está
em condições de ser oferecida

(5 Items)       

Mapa II - - 1º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Telecomunicações
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A14.1. Study programme:
 Telecommunications

A14.2. Grau:
 Doutor

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

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

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

Redes sem Fios/Wireless Networks and
Protocols ET Semestral 162 T-42;OT-14 6

Optativa. A escolher 3
unidades curriculares, de entre
o leque de u.c's optativas

Computação Móvel/Mobile Computing TC Semestral 162 T-42;OT-14 6
Optativa. A escolher 3
unidades curriculares, de entre
o leque de u.c's optativas

Sistemas de Comunicações
Móveis/Mobile Communication Systems TC Semestral 162 T-42;OT-14 6

Optativa. A escolher 3
unidades curriculares, de entre
o leque de u.c's optativas

Comunicações Óticas/Optical
Communications TC Semestral 162 T-42;OT-14 6

Optativa. A escolher 3
unidades curriculares, de entre
o leque de u.c's optativas

Redes Óticas/Optical Networks TC Semestral 162 T-42;OT-14 6
Optativa. A escolher 3
unidades curriculares, de entre
o leque de u.c's optativas

Desempenho e Planeamento de Rede
/Network Planning and Performance ET Semestral 162 T-42;OT-14 6

Optativa. A escolher 3
unidades curriculares, de entre
o leque de u.c's optativas

Circuitos de RF e Subsistemas/RF
Circuits and Subsystems TAF Semestral 162 T-42;OT-14 6

Optativa. A escolher 3
unidades curriculares, de entre
o leque de u.c's optativas

Aplicações e Serviços de Rede/Network
Services and Applications ET Semestral 162 T-42;OT-14 6

Optativa. A escolher 3
unidades curriculares, de entre
o leque de u.c's optativas

Teoria de Informação: Princípios e
Aplicações /Information Theory:
Principles and Applications

TC Semestral 162 T-42;OT-14 6
Optativa. A escolher 3
unidades curriculares, de entre
o leque de u.c's optativas

Plano de Tese/Thesis workplan ET Semestral 324 OT-21 12

(10 Items)       

Mapa II - - 2º e 3º Ano / Bianual

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Telecomunicações

A14.1. Study programme:
 Telecommunications

A14.2. Grau:
 Doutor
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º e 3º Ano / Bianual

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
 2nd and 3rd Year / Biannual

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)

Tese/Thesis ET Bianual 3240 OT-120 120

(1 Item)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
 Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
 

A15.1. If other, specify:
 

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)

 Adriano Jorge Cardoso Moreira-UM;Aníbal J.Sousa Ferreira-FEUP;PauloM.Nepomuceno Pereira Monteiro-UA

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

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

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 <sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

adequação dos recursos disponíveis. 
 <sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço.
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A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e períodos de formação em serviço.

 <sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
 <no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e 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 do Minho –Escola de Engenharia (2017-2018)

 Universidade do Porto –Faculdade de Engenharia (2018-2019)
 Universidade de Aveiro -Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática (2019-2020)

 

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
 A19._A19.Regulamento de creditação de formação e experiência profissional.pdf

 A20. Observações:
 

A conclusão da componente curricular corresponde a 60 créditos ECTS o que confere um diploma de curso de
doutoramento, em Telecomunicações, não conferente de grau. A realização de uma tese de natureza científica, original
e especialmente desenvolvida para este fim, corresponde a 120 do total dos 180 créditos ECTS do ciclo de estudos,
cuja aprovação em provas públicas permite a obtenção do grau de doutor em Telecomunicações.

 

Considera-se neste guião de auto-avaliação que a informação da logística e operação do MAP-T se reporta à edição
2015-2016. As razões para tal são:

 - é o ultimo ano curricular que se encontra consolidado, tendo todos os estudantes já concluído a sua parte curricular,
 - essa edição teve lugar na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que é a Universidade do Consórcio

MAP-tele (U.Minho, U.Aveiro e U.Porto) que se responsabiliza pela presente submissão à A3ES do guião de auto-
avaliação.

 De notar, contudo, que a informação relativa aos docentes e unidades curriculares foi no entanto atualizada para
também refletir a realidade presente da oferta curricular e das dissertações concluídas e em curso.

 -No caso da UC “Tese” não é lançado serviço docente oficial pelo que na ficha da UC e na ficha de docente é 
 apenas mencionado o número de estudantes que cada docente orienta.

 -Os dados dos campos 5.1.1.1 e 5.1.1.2 (caracterização dos estudantes) e 5.1.2 dizem respeito a 2016/17.
 -Na tabela incluída no ponto 5.1.3. do formulário, referente à Procura do ciclo de estudos, para os anos 2014/15,

2015/16 e 2016/2017, foi colocado o valor de "0" no campo de preenchimento: Nota mínima do último colocado na 1ª
fase, dado que para os 3ºs ciclos de estudos não é aplicável. Relativamente aos campos N.º candidatos 1.ª opção, 1ª
Fase e N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase consideramos não se aplicam aos ciclo de estudos para os quais apenas
está previsto o ingresso através de concursos realizados ao nível da escola, que é caso dos Programas Doutorais, em
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que a única forma de ingresso se verifica através do regime “Entrada em terceiros ciclos de estudo”. Assim e
relativamente aos campos indicados consideramos o N.º de candidatos e N.º de Matriculados totais nas fases
previstas.

 -Os dados do campo 7.1.1.(diplomados) dizem respeito ao ano de 2013 (2013/14),2014 (2014/15) e 2015 (2015/16).
 -Na tabela incluída no ponto 7.1.4. do formulário, referente a Empregabilidade, foi colocado nos vários campos de

 preenchimento o valor de "0",dado que não existem dados para os 3ºs ciclos de estudos, sendo o valor para este ciclo
de estudos desconhecido.

 -Na tabela 7.3.4, relativa ao nível de internacionalização, os dados percentuais dos estudantes são referentes a
 2016/17, enquanto que os dados percentuais dos docentes são relativos a 2015/16.

A20. Observations:
 

The conclusion of the curricular component corresponds to 60 ECTS credits, which grants a diploma of a third cycle
course in Telecommunications, not conferring a doctorate degree. The realization of an original scientific thesis,
specially developed for this purpose, corresponds to 120 of the total of 180 ECTS credits in the cycle of studies, whose
approval in a public defense session allows earning the degree of Doctor in Telecommunications.

 

We consider in this self-assessment document that the logistics information and operation of MAP-T refers to the 2015-
2016 edition. The reasons for this are:

 - this is the last curricular year that is consolidated, having all the students already completed the corresponding
curricular part,

 - this edition took place at the Faculty of Engineering of the University of Porto, which is the University of the MAP-tele
Consortium (U.Minho, U.Aveiro and U.Porto) which is responsible for the current submission of the self-evaluation
document to the A3ES .

 It should be noted, however, that the information on teachers and curricular units was updated to reflect the present
reality of the curricular offer and the completed and ongoing dissertations.

 

In the case of “Thesis” no official academic service is registered and so both in the UC form and in the teacher’s form
only the number of students that each teacher supervises is mentioned.

 - The data in fields 5.1.1.1 and 5.1.1.2 (students’ characterization) and 5.1 .2 regard to 2016/2017.
 - The table in section 5.1.3. of the form, Study programme's demand, for the years 2014/2015, 20 15/2016 and 2016/2017

has the value "0" in the field: Minimum entrance mark of last accepted candidate in 1st phase, since it does not apply
to the 3rd cycles of studies. Regarding the fields “No. 1st option, 1st phase candidates” and “No. 1st option, 1st phase
enrolments” we consider that these do not apply to the cycle of studies since admission is only possible through
application at the school level. This is the case of Doctoral Programmes in which admission is only possible via the
regimen “Admissions to 3rd Cycle Studies”. Thus regarding the specified fields, we consider the total No. of
candidates and No. of enrolled students in the foreseen phases.

 - The data in fields 7.1.1. (graduates) regard years 20 13 (2013/2014), 2014 (2014/2015) and 2015 (2015/2016).
 - In the table included in section 7.1.4. of the form, Employability, all fields have the value "0", since there are no data

for the 3rd cycles of studies and the value for this cycle of studies is unknown.
 - In the table included in section 7.3.4, concerning to the level of internationalization, the students’ percentage data

refers to 2016/17, while the teachers’ percentage data refer to 2015/2016.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
 O MAP-T é um ciclo de estudo conjunto das Universidades do Minho, de Aveiro e do Porto (MAP), e define-se como um

projeto de excelência ao nível do 3º Ciclo de Formação, fortemente orientado para a investigação, enraizado em
parcerias fortes com as instituições de referência e num enquadramento internacional prestigiante. O ciclo de estudo
visa formar profissionais altamente qualificados, capazes de desempenhar um papel de relevo ao nível da
investigação, ensino, empreendedorismo e liderança em Telecomunicações e, de uma forma mais geral, na Sociedade
da Informação e Comunicação.

 O ciclo de estudo assume, desde a sua conceção, uma clara vocação internacional através da captação de estudantes
estrangeiros e da adoção da língua inglesa como língua de trabalho.

 No final da formação, o grau de Doutor é concedido simultaneamente pelas três Universidades, e certifica que o
estudante adquiriu uma formação sólida em Telecomunicações e desenvolveu investigação original nessa área.

 

1.1. Study programme's generic objectives.
 The Doctoral Programme in Telecommunications is a joint Programme between the Universities of Minho,Aveiro and

Porto (MAP) and is defined as a project of excellence at the of the 3rd Cycle Level of Education, strongly oriented
towards research,and rooted in strong partnerships with institutions of reference and a prestigious international
framework.The Programme aims to train highly qualified professionals, who can play a leading role in terms of
research,education, entrepreneurship and leadership in telecommunications and,more generally,in the Society of
Information and Communication.

 The Programme assumes from its inception,a clear international vocation by attracting foreign students and the
adoption of English as the working language.

 At the end of the post-graduation program,the degree of Doctor is awarded simultaneously by the three
Universities,and certifies that the student has acquired a solid background in Telecommunications and has developed
original research in this area.
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1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
 O MAP-T é um ciclo de estudo conjunto entre as Universidades do Minho, Aveiro e Porto (MAP). Estas Universidades

orgulham-se de partilhar uma longa história de excelência no ensino e investigação em Engenharia Eletrotécnica e
Telecomunicações. Múltiplos projetos de ensino, alguns com caráter pioneiro no país, e dinâmicas de investigação
multifacetadas e com reconhecimento internacional, configuram essa história em que se destaca o papel fundamental
que estas Universidades têm desempenhado na criação e estruturação de um tecido empresarial que tem nas
tecnologias da informação e comunicação, uma componente essencial da sua atividade.

 O caminho percorrido até aqui e a crescente cooperação entre estas Universidades, em particular ao nível científico e
em projetos de pós-graduação e de investigação e desenvolvimento, criou o contexto para a criação de um Programa
Doutoral conjunto em Telecomunicações. A aposta estratégica no conhecimento, a necessidade de enfrentar desafios
científico-tecnológicos complexos e de formar recursos humanos altamente qualificados, justificaram-no.

 Para além dos departamentos dentro das Universidades/Faculdades proponentes afins à área do Programa Doutoral
conjunto, estão também envolvidos os laboratórios, e centros de investigação associados, nomeadamente, o IT
(Instituto de Telecomunicações), o IEETA (Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro), a unidade de
investigação FSCOD (Física de Semicondutores em Camadas, Optoelectrónica e Sistemas Desordenados), o Centro
Algoritmi (Universidade do Minho), o CCTC (Centro de Ciências e Tecnologias da Computação, Universidade do
Minho) e o INESC TEC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Porto, Laboratório Associado), e
unidades associadas – LIACC (Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores), CRACS (Centro de
Investigação em Sistemas Computacionais Avançados), UGEI (Unidade de Gestão e Engenharia Industrial), CISTER
(Centro de Investigação em Sistemas Computacionais Embebidos e de Tempo-Real) e HASLab (Laboratório de
Software Confiável). Assim, o ciclo de estudo toma alicerces numa realidade que envolve mais de 200 doutorados,
cujas atividades de investigação e desenvolvimento se estendem da teoria e fundamentos às tecnologias,
experimentação e aplicações.

 Este Programa Doutoral conjunto apoiando-se nesta realidade, potencia novas formas de integração e, sobretudo,
desenvolve sinergias que permitem abordar com sucesso os problemas chave que, neste início de século, desafiam
não apenas as Telecomunicações mas também as múltiplas áreas de fronteira em que esta se cruza com a Biologia e
com a Física, com a Eletrónica e as Nanotecnologias, com a Matemática e com a Economia, com as Ciências da Saúde
e do Ambiente.

 

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
 The Doctoral Programme in Telecommunications is a joint program between the Universities of Minho, Aveiro and

Porto (MAP). These Universities are proud to share a long history of excellence in teaching and research in Electrical
Engineering and Telecommunications. This history is defined through multiple teaching projects, some of which are
pioneering in their nature in the country, as well as through an internationally recognized multifaceted dynamic
research. That history also acknowledges the key role that these universities have played in creating and structuring a
business environment in information technology and communication that is an essential component of their business.

 The path taken so far and the increasing cooperation between these universities, particularly in scientific projects and
postgraduate and research and development, created the context for the creation of a joint Doctoral Programme in
Telecommunications. The strategic investment in knowledge, the need to address complex scientific/technological
challenges and training of highly qualified human resources, justified it.

 In the joint Doctoral Programme, besides the Universities/Faculties bidders and the associated departments related to
the area of the Ph.D., laboratories and research centers are also involved, in particular IT (Institute of
Telecommunications), the IEETA (Institute of Electronic Engineering and Telematics of Aveiro), research unit FSCOD
(Layered Semiconductor Physics, Optoelectronics and Disordered Systems), the Algoritmi Center (University of
Minho), the CCTC (Center of Computer Science and Technology, University of Minho) and INESC TEC (Institute for
Systems and Computer Engineering, Porto, Associate Laboratory), and associated units - LIACC (Laboratory of
Artificial Intelligence and Computer Science), CRACS (Center for Research in Advanced Computing Systems), UGEI
(Industrial Engineering and Service Management), CISTER (Research Centre in Real-Time Computing Systems) and
HASLab (High-Assurance Software Laboratory). Thus, the foundation Programme takes a reality that involves more
than 200 PhDs, whose research and development extends from the theory and fundamentals to the technologies,
applications and experimentation.

 This joint Doctoral Programme relying on this fact, enhances new forms of integration and, above all, develops
synergies allowing to successfully address key problems that in the beginning of this new century challenge not only
the Telecommunications, but also frontier areas, namely Biology and Physics, Electronics and Nanotechnologies,
Mathematics and Economics, Health Sciences and the Environment.

 

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
 Além da informação resumida disponível nos sistemas de informação das três universidades, a divulgação do MAP-T

realiza-se sobretudo através de um portal web onde são detalhados os objetivos e estrutura. Este portal é também
usado para divulgação de notícias e eventos, além de palestras no âmbito da UC Seminário. O portal é atualizado
amiúde com informação relativa a cada edição, e.g. as UCs, os seus programas, docentes, prazos e formas de
candidatura. Também disponibiliza a lista de publicações dos estudantes e o anúncio de provas de doutoramento.

 A Comissão Científica (CC) do MAP-T em articulação com os estudantes, organiza anualmente um workshop. Os
estudantes mais avançados submetem artigos e fazem a sua apresentação oral, e os estudantes no seu primeiro ano
de tese apresentam posters. Os estudantes que frequentam o curso de doutoramento planeiam e realizam o
Workshop. Esta iniciativa é muito eficaz na difusão interna e até na construção de um sentido de identidade e
pertença.

 

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
 In addition to the summary information available in the information systems of the three universities, MAP-T is

disseminated mainly through a web portal detailing MAP-T objectives and structure. This portal is also used for the
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dissemination of news and events, as well as lectures in the scope of the UC Seminar. The portal is updated frequently
with information on each edition, e.g. the UCs, its programs, teachers, deadlines and application forms. It also provides
a list of student publications and the announcement of doctoral exams.

 The CC of MAP-T, in articulation with the students, organizes annually a workshop. The most advanced students
submit articles and make their oral presentation, and the students in their first year of thesis present posters. Students
who attend the curriculum edition plan and conduct the Workshop. This initiative is very effective in internal diffusion
and even in the construction of a sense of identity and belonging.

 

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.

 A gestão do ciclo de estudo é assegurada por uma CC e por um Diretor. A CC é constituída por seis professores das
Universidades participantes, cabendo aos órgãos competentes de cada uma delas a designação de dois deles. O
Diretor é um professor do quadro permanente de uma das Universidades, eleito pela CC entre os seus membros e é
nomeado pelo Diretor da Unidade Orgânica a que pertence. O mandato do Diretor é anual e rotativo.

 O Diretor tem as funções de coordenação global do ciclo de estudo, em articulação com a CC. É da responsabilidade
do Diretor preparar a proposta de distribuição de serviço docente, em articulação com os Departamentos envolvidos,
para validação pela CC e aprovação pelas três Universidades.

 Os conteúdos programáticos das UCs são planeados nas propostas de criação/alteração do MAP-T e revistos
anualmente em articulação entre os docentes, o Diretor do MAP-T e a CC, que aprovam as fichas das UCs.

 

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 Program is managed by a Scientific Commission(CC)and a Director.The CC is made up of six professors from the
participating Universities, and the competent bodies in each University are responsible for designating two of
them.The Director belongs to the permanent staff of one of the Universities, is elected by the CC among its members
and is appointed by the Director of the Organic Unit to which he/she belongs.The term of office of the Director shall be
annual and rotating.

 The Director has the overall coordination responsibilities of the Program,in articulation with the CC. 
 It is the responsibility of the Director to prepare the proposal of distribution of teaching service,in coordination with the

departments involved,for validation by the CC and approval by the three Universities.
 The syllabus of the CUs are planned in the MAP-T creation/alteration proposals and are reviewed annually in

articulation between the teachers,the MAP-T Director and the CC,who approve the UC forms.
 

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.

 O MAP-T tem atualmente 51 estudantes inscritos (excluindo o ano de 2017/2018). Logo que os estudantes ingressam
no ciclo de estudo que a Comissão Científica procura auscultar os seus interesses, motivá-los na identificação de um
tema de investigação, e guiá-los na procura de um orientador. Isso é conseguido incentivando o contacto entre os
estudantes e o corpo docente, especialmente no âmbito da unidade curricular Seminários, e também no âmbito da
realização do workshop anual. Nestas condições a atividade dos estudantes encontra-se devidamente enquadrada
sendo estimulada a clarificação e realização dos seus interesses científicos, e sendo também possível identificar
precocemente eventuais problemas. Em cada edição curricular do MAP-T, um dos estudantes é nomeado para
representar e expor os interesses e opinião dos estudantes perante o seu Diretor e a Comissão Científica.

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.

 Currently, the Doctoral Program in Telecommunications has 51 students enrolled (excluding the year 2017/2018). As
soon as students join the Program, the Scientific Commission seeks to listen to their interests, motivates them to
identify a research topic, and guides them in the search for a mentor. This is achieved by encouraging the contact
between the students and the faculty, especially within the scope of the Seminars course, and also in the scope of the
annual workshop. Under these conditions, students' activities are properly framed and the clarification and realization
of their scientific interests are encouraged, and it is also possible to identify possible problems early. In each MAP-T
curricular edition, one of the students is nominated to represent and state the interests and opinions of the students
before their Director and the Scientific Committee.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A qualidade do ciclo de estudos é avaliada pela qualidade das teses de doutoramento, que por sua vez é inferida pela
qualidade das publicações e pelos comentários do júri das provas de tese. Em segundo plano, a qualidade é avaliada
indiretamente pela procura externa do programa doutoral, seja a nível nacional, seja internacional. Por esse motivo, os
mecanismos baseiam-se na monitorização da evolução do ciclo de estudo em termos de publicações e qualidade dos



15/12/2017 ACEF/1617/21337 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=491044ed-ae2b-fdc9-2586-59ce5549f188&formId=10e783ac-e688-7619-698b-59ce6… 10/80

trabalhos desenvolvidos, o que é conseguido através da elaboração de relatórios anuais por parte dos estudantes,
aprovados pelo orientador, e submetidos à CC. Por outro lado, a CC elabora igualmente relatórios anuais de gestão
que ajudam a acompanhar a evolução do ciclo de estudo, e tomar as medidas que se considerem necessárias para
assegurar a qualidade do ciclo de estudos. Estes relatórios são submetidos às reitorias das Universidades envolvidas
para apreciação e tomada de decisões em conformidade com as propostas de melhoria.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The quality of the study cycle is evaluated by the quality of the doctoral theses, which in turn is inferred by the quality
of the publications and by the jury comments during the public defense. In addition, quality is assessed indirectly by
the external demand for the doctoral program, be it national or international. For this reason, the mechanisms are
based on monitoring the evolution of the program in terms of publications and the quality of the work developed,
which is achieved through annual reports by the students, approved by the supervisor, and submitted to the CC. On
the other hand, the CC also writes annual management reports to help monitoring the progress of the Program and to
take whatever measures are deemed necessary to ensure the quality of the study cycle. These reports are submitted to
the rectories of the universities involved for consideration and decision-making in accordance with the proposed
improvements.

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

O Diretor do ciclo de estudo é o responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade.
 Dado que cada edição funciona rotativamente em cada uma das Universidades Parceiras, o Diretor é eleito anualmente

pela Comissão Científica entre os seus membros e deve pertencer ao corpo docente da Universidade onde a edição
está a ocorrer. Atualmente, os diretores nomeados em cada uma das edições são:

 Professor Adriano Moreira, Prof. Associado, Universidade do Minho
 Professor Paulo Monteiro, Prof. Associado, Universidade do Aveiro
 Professor Aníbal Ferreira, Prof. Associado, Universidade do Porto

 

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The Director of the Doctoral Program is responsible for the implementation of quality assurance mechanisms.

 As each edition takes cyclically place in one of the Program's Partner Universities, the Director is appointed by the
Scientific Committee from among its members annually, and must belong to the teaching staff from the University
where the new edition is taking place. Currently the directors appointed in each one of the editions are:

 Prof. Adriano Moreira, Prof. Associate, University of Minho
 Prof. Paulo Monteiro, Prof. Associate, University of Aveiro
 Prof. Aníbal Ferreira, Prof. Associate, University of Porto

 

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
O número de estudantes a frequentar o MAP-T, que é ainda relativamente pequeno, permite que se tenha um contacto
mais pessoal e informal com os estudantes para recolha de informação e acompanhamento.

 No entanto, as Universidades que integram o ciclo de estudo incluindo todas as suas Unidades Orgânicas, beneficiam
da utilização de sistemas de informação de gestão da qualidade, que promovem a eficácia e a eficiência das suas
atividades, aos vários níveis, de administração e gestão, de ensino, de investigação e desenvolvimento, e de extensão
universitária.

 Estes sistemas desempenham um papel importante na gestão de qualidade, incluindo a recolha de informação,
acompanhamento e avaliação do ciclo de estudo, à medida que o número de estudantes for aumentando.

 Internamente, como referido, a CC elabora relatórios anuais de gestão que ajudam a acompanhar a evolução do ciclo
de estudo, e a tomar as medidas que se considerem necessárias para assegurar a qualidade do ciclo de estudos.

 

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The number of students attending MAP-T, which is still relatively small, allows for more personal and informal contact
with students for information gathering and follow-up.

 However, the Universities included in the Program, including all of its Organizational Units, benefit from the use of
quality management information systems, which promote the effectiveness and efficiency of their activities at the
various levels of administration and management, teaching, research and development, and university extension.

 These systems play an important role in the quality management, including the collection of information, monitoring
and evaluation of the program, as the number of students increases.

 Internally, as mentioned, the CC prepares annual management reports that help to monitor the evolution of the
Program, and to take the measures that are considered necessary to ensure the quality of the cycle of studies.

 

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
https://sigarra.up.pt/feup/pt/web_gessi_docs.download_file?p_name=F-1728417207/2.2.4.%20MAP-T.pdf

 2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
Os resultados das avaliações do ciclo de estudos são analisados pelo Diretor e pela Comissão Científica que, em
conjunto, definem as ações a implementar para ultrapassar as dificuldades identificadas. Estas ações podem
corresponder a medidas adotadas de forma direta pelo Diretor do Ciclo de Estudos ou podem aconselhar a discussão
prévia dos aspetos a melhorar, por exemplo, com os docentes envolvidos no ciclo de estudos, com as reitorias da
Universidades envolvidas no ciclo de estudos ou, ainda, com os Diretores de outros ciclos de estudos, no caso, por
exemplo, de UCs com as quais há partilha de módulos letivos.
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2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The results of the study cycle evaluations are analyzed by the Director and the Scientific Committee, which together
define the actions to be taken to overcome the identified difficulties. These actions may correspond to measures
adopted directly by the Director of the Study Cycle or may advise the prior discussion of the aspects to be improved,
for example, with the teachers involved in the study cycle, with the rectories of the Universities involved in the cycle of
studies or, as well as with the Directors of other study cycles, in the case, for example, UCs, with which there are
modules shared.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
Em 2012-2013, foi objeto de avaliação pelos membros da Comissão de Acompanhamento Externa, constituída pelos
Prof. Arturo Azcorra da U. Carlos III e IMDEA Networks, Prof. Serge Fdida da U. Pierre e Marie Curie e Prof. Michele
Zorzi a U. Padova. 

 Adicionalmente, no âmbito da avaliação institucional pela EUA, a Universidade do Porto procedeu em 2008 a uma
autoavaliação das suas Faculdades, que conduziu ao Relatório, publicado em 2010, disponível no portal da U.Porto. O
relatório da avaliação da EUA está disponível no mesmo sítio:

 https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=6946&pv_cod=07jqaMpKadh0
 

De referir ainda que no âmbito do processo de Certificação dos Sistemas Internos de Garantia da Qualidade da
 Universidade do Porto recebemos o relatório preliminar da CAE, o qual recomendou a acreditação sem condições, e

que aguardamos ainda o relatório preliminar relativo ao processo de avaliação institucional da U. Porto.
 

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
In 2012-2013, it was evaluated by the members of the External Advisory Committee, made up of Prof. Arturo Azcorra of
U. Carlos III and IMDEA Networks, Prof. Serge Fdida of U. Pierre and Marie Curie and Prof. Michele Zorzi of U. Padova. 

 Additionally, in the scope of the EUA institutional evaluation, the University of Porto carried out a self-assessment of
its Faculties in 2008, which led to the Report available on the U.Porto portal. The EUA evaluation report is available on
the same site:

 https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=6946&pv_cod=07jqaMpKadh0
 It should also be noted that, within the scope of the process of Certification of the Internal Quality Assurance

 Systems of the University of Porto, we have received the preliminary report of the External Advisory Committee (EAC),
 which recommended accreditation without conditions, and that we are still awaiting the preliminary report

 regarding the process of institutional evaluation of U. Porto.
 

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)

Aula (Anfiteatro)/Lecture rooms 2831

Aula (computadores)/Computer rooms 1384

Salas teórico-prática/Tutorial rooms 3411

Lab computadores/Computer labs 680

Biblioteca – gabinetes de estudo/Library-study rooms 80

Biblioteca – salas de leitura/Library reading rooms 4500

Lab software CAD/CAD software laboratories 61

Lab- ensino Comunicações Óticas e Microondas/Teaching Lab Optical Communications and Microwaves 86

Lab. Investigação, Controlo e robótica/Research lab, Control and robotics 86

Lab. Investigação, sistemas embarcados, distribuídos e de tempo real/Research lab, Embedded, distributes and real time
systems 34

Laboratório de Telecomunicações e Processamento de Sinal 52

Lab Investigação, Microeletrónica/Research lab, Microelectronics: projeto e teste 60

Lab. Investigação, Piscina de testes/Research lab, test pool 21

Lab. Investigação Processamento da fala, eletroacústica, sinais e instrumentação/Research lab, Speech processing,
electroacoustic, signals and instrumentation 92

Lab. Investigação, Sinal e imagem biomédica/Research lab, Biomedics signal and imaging 128

Câmara anecóica/Anecoic chamber 34

Lab. Ensino Telecomunicações/Teaching lab, Telecommunications 86

Salas para estudantes de doutoramento/PhD student rooms 584

Laboratório de investigação INESC-TEC em comunicações ópticas e microondas/INESC TEC Optical Communications and 120
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Microwave Research lab

Open space no INESC-TEC da Unidade de Telecomunicações e Multimédia/Open space, INESC-TEC, Telecommunications
and Multimedia Unit 120

Laboratório de investigação IT em Comunicações Óticas / IT Optical Communications Research lab 132

Laboratório de investigação em Redes e Comunicação Multimedia/Network and Multimedia Communications Research Lab 184

Laboratório de investigação em Circuitos e Sistemas Integrados/Integrated Circuits and Systems Research Lab 73

Laboratório de investigação em Radio Frequência/Radio Frequency/Research Lab 150

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

Computadores pessoais / Personal computers 590

Projetores de vídeo / Video projectors 50

Cluster com interlig. em GRID (64 procs) / GRID computing cluster (64 procs) 3

Cluster com interlig. em GRID (36 procs) / GRID computing cluster (36 procs) 1

Cluster com interlig. em GRID (80-84 procs) / GRID computing cluster (80-84 procs) 2

Pontos de acesso à rede (cabo) / Network access points (cable) 7120

Pontos de acesso à rede (wireless) / Network access points (wireless) 249

Licenças de campus de software científico e de engenharia (Maple, Matlab, Comsol, Solidworks, …) / Campus licenses for
scientific and engineering software (Maple, Matlab, Comsol, Solidworks, …) 25

Equipamento eletrónico de laboratório (multímetro, osciloscópios, geradores de sinal, fonts de alimentação, …) / Electronic lab
equipment (multimeters, oscilloscopes, signal generators, powers supplies, …) 300

Osciloscópio digital/Digital sampling oscilloscope Infinum, 86100C, Agilent 1

Osciloscópio digital/Digital sampling oscilloscope Tektronix 1

Analisador de quadripolos / Network analyzer 8753A, Agilent 1

Analisador de quadripolos / Network analyzer E8363B, Agilent 1

Gerador vetorial de sinais / Vector signal generator, SMJ100B, Rhode & Schwarz 1

Analisador de espetros / Spectrum Analyzer, R3132, Advantest 1

Analisador de espetros / Spectrum Analyzer, E448A, Agilent 1

Analisador de espetros óticos / Optical spectrum analyzer, Anritsu, Ando, Advantest 3

Laser sintonizável/Tunable laser, Ando, Santec 2

Mesas óticas, Newport, NRC 3

Medidor de taxa de erros, Agilent, Anritsu 4

Refletómetro ótico de domínio temporal / Optical time domain reflectometer, AQ7250 Ando 1

Sistemas baseados em micro-controlador / single board computers 20

Ferramentas para modelação e análise temporal de software / Tools for modeling and timing analysis of software. 1

Estação de trabalho de processamento de imagem / Image processing workstations 7

Veículos autónomos submarino e de superfície / Autonomous underwater and surface vehicle 4

Planador subaquático / Underwater glider 1

Sonares e sensores subaquáticos / Underwater sonars and sensores 6

Estações de trabalho (PCs) para execução de software de CAD de projeto de circuitos em tecnologia microeletrónica /
Workstations to run CAD software for circuit design with microelectronic technology 20

Licenças de software EUROPRACTICE (CADENCE, Synopsys, Mentor Graphics, Xilinx, Calypto), e acesso a todos os Design Kits
disponibilizados pelo EUROPRACTICE para fabricantes como AMS,TSMC e UMC/EUROPRACTICE software licenses 20

Equipamento de medida e teste,equipamento de caraterização de circuitos banda-base e RF,placas de desenvolvimento com
FPGAs e cartas de aquisição de sinais para PC 30

Licenças de software para simulação de sistemas de RF (Advanced Design System-Agilent)/Software license electronic design
automation software for RF, microwave, and high speed digital applications 10

Software de simulação de sistemas óticos/simulation software of optical communications 4

Placas para aquisição de sinais / Signal acquisition boards 14

Software de Instrumentação Virtual / Virtual Instrumentation software National Instruments LabVIEW 1

Nós de rede vehicular ad hoc / Nodes for vehicular ad hoc network test-bed 400

Sistema de sensores móveis utilizando smartphones / Platform for mobile sensing using smartphones 16

Sensores para redes sem fios / Sensors for wireless networks 47

Posicionador de antena/Antenna positioner 2

Sistemas de vídeo-conferência/Video conference systems 5

Antenas calibradas/Calibrated antenas 4

3.2 Parcerias
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3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
 O MAP-T é um dos ciclos de estudo integrados no âmbito da colaboração entre o Estado português e a Carnegie

Mellon University (CMU), denominado Programa CMU-Portugal, e que abrange a possibilidade de duplos diplomas
entre as instituições participantes. Outras parcerias resultam em grande parte da atividade de investigação dos
estudantes de doutoramento se desenvolver nos institutos de interface, em resultado da atividade conduzida ou
gerida pelos docentes e investigadores de teses de doutoramento e, como tal, as parcerias são feitas igualmente
através da participação dos estudantes em projetos nacionais e/ou internacionais, nomeadamente europeus.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
 MAP-T is one of the study cycles integrated in the framework of the collaboration between the Portuguese State and

Carnegie Mellon University (CMU), called the CMU-Portugal Program, which covers the possibility of double diplomas
among participating institutions. Other partnerships result largely from the research activity that PhD students carry
out at interface institutes, as a result of the activity conducted or managed by PhD thesis researchers and, as such,
partnerships are also made through the participation of students in national and / or international projects, especially
European ones.

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.

 Decorrendo da atividade de investigação dos estudantes de doutoramento nos institutos de investigação e
laboratórios associados, cuja missão é fazer a interface com as indústrias, são criadas oportunidades de
relacionamento estreito com entidades e empresas no setor das telecomunicações. Isso é conseguido a nível nacional
através do envolvimento das atividades de investigação de doutoramento nos projetos nacionais com empresas, e.g.
QREN, e a nível internacional nos projetos Europeus. São ainda estabelecidas parcerias estreitas com empresas
capazes de apoiar atividades de I&D&I em curso como é o caso da Altice Labs, Bosch e da Nokia. Por outro lado, no
âmbito da unidade curricular Seminário ou no âmbito dos workshops anuais do MAP-T, são frequentemente
convidadas para realizar palestras, personalidades oriundas do mundo empresarial ou da inovação na área das
telecomunicações mas sem parceria formal estabelecida. Esta interação fomenta oportunidades de colaboração
científica.

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

 Following the research activity of PhD students in research institutes and associated laboratories, whose mission is to
interface with industries, opportunities for close relationships with entities and companies in the telecommunications
sector are created. This is achieved at the national level through the involvement of PhD research activities in national
projects with companies, e.g. QREN, and internationally in European projects. Close partnerships are also established
with companies able to support ongoing R&D&I activities such as Altice Labs, Bosch and Nokia. On the other hand,
within the scope of the Seminar course or in the framework of the MAP-T annual workshops, personalities are often
invited to hold lectures, who come from the business or innovation world in the telecommunications area, but without
established formal partnership. This interaction fosters opportunities for scientific collaboration.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
 Uma grande parte dos docentes do MAP-T colabora igualmente noutros programas doutorais, tais como os programas

doutorais em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da FEUP e Aveiro. De igual modo, alguns módulos letivos
são partilhados com outros ciclo de estudo, por exemplo Metodologias de Investigação e Empreendedorismo. 

 Adicionalmente, os docentes do MAP-T, através dos seus projetos de investigação e desenvolvimento e dos institutos
de interface, ou ainda através da participação em júris de mestrado e doutoramento, mantêm um elevado número de
colaborações com as instituições nacionais de ensino superior

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
 A large part of the MAP-T faculty also collaborates in other doctoral programs, such as the doctoral programs in

Electrical and Computer Engineering of FEUP and Aveiro. Similarly, some modules are shared with other programs, for
example Research Methodologies and Entrepreneurship.

 In addition, MAP-T faculty members, through their research and development projects and interface institutes, or
through participation in master's and doctoral juries, maintain a high number of collaborations with national
institutions of higher education.

 

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - José Carlos Esteves Duarte Pedro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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José Carlos Esteves Duarte Pedro

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 - Manuel Alberto Reis de Oliveira Violas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel Alberto Reis de Oliveira Violas

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 Manuel Neto Vieira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Manuel Neto Vieira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira
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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 - Rui Luís Andrade Aguiar

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor 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 - Atílio Manuel da Silva Gameiro

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - António José Nunes Navarro Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António José Nunes Navarro Rodrigues

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



15/12/2017 ACEF/1617/21337 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=491044ed-ae2b-fdc9-2586-59ce5549f188&formId=10e783ac-e688-7619-698b-59ce6… 16/80

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - António Luís Jesus Teixeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Luís Jesus Teixeira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor 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 - Mário José Neves de Lima

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro

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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<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 - Jonathan Rodriguez Gonzalez

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado convidado ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Telmo Reis Cunha

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves

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

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

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

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

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

 

Mapa VIII - João Paulo Silva Barraca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Paulo Silva Barraca

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 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 Manuel Tavares Vieira Cabral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Manuel Tavares Vieira Cabral

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar 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 - Bruno Alexandre Fernandes Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Bruno Alexandre Fernandes Dias

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente
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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 - Adriano Jorge Cardoso Moreira

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor 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 - Henrique Manuel Dinis dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Henrique Manuel Dinis 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 Associado ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Ana Cristina Costa Aguiar

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Cristina Costa Aguiar

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Aníbal João de Sousa Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Aníbal João de Sousa Ferreira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - António Augusto de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Augusto de Sousa

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor 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 - Artur Manuel de Oliveira Andrade Moura

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Artur Manuel de Oliveira Andrade Moura

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

 

Mapa VIII - Eugénio da Costa Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Eugénio da Costa Oliveira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor 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 - Henrique Manuel de Castro Faria Salgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Henrique Manuel de Castro Faria Salgado

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - João José da Cunha e Silva Pinto Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João José da Cunha e Silva Pinto Ferreira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - João Paulo de Castro Canas Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Paulo de Castro Canas Ferreira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - José Alberto Peixoto Machado da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Alberto Peixoto Machado 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 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 Alberto Pereira Ricardo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel Alberto Pereira Ricardo

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 Cândido Duarte dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Manuel Cândido Duarte 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 convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 28,6

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

 

Mapa VIII - Maria Teresa Magalhães da Silva Pinto de Andrade

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Teresa Magalhães da Silva Pinto de Andrade

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 - Sérgio Reis Cunha

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Vítor Manuel Grade Tavares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vítor Manuel Grade Tavares
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em A1):
 <sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Luís Manuel de Sousa Pessoa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís Manuel de Sousa Pessoa

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Nuno Borges de Carvalho

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor 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 Inês Barbosa de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Inês Barbosa de Carvalho

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 - Helena Cristina Coutinho Duarte Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Helena Cristina Coutinho Duarte Rodrigues

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - Paulo Manuel Martins de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Manuel Martins de Carvalho

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

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

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

 

Mapa VIII - José Rodrigues Ferreira da Rocha

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

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<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 - Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

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

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

 

4.1.2 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

José Carlos Esteves Duarte
Pedro Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha

submetida

Manuel Alberto Reis de
Oliveira Violas Doutor Eletrotecnia 100 Ficha

submetida

José Manuel Neto Vieira Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Paulo Jorge dos Santos
Gonçalves Ferreira Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida

Rui Luís Andrade Aguiar Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

Atílio Manuel da Silva
Gameiro Doutor Electrotecnia 100 Ficha

submetida

António José Nunes Navarro
Rodrigues Doutor Eletrónica & Telecomunicações 100 Ficha

submetida

António Luís Jesus Teixeira Doutor EE - engenharia eletrotécnica - telecomunicações 100 Ficha
submetida

Mário José Neves de Lima Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Paulo Miguel Nepomuceno
Pereira Monteiro Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha

submetida

Jonathan Rodriguez Gonzalez Doutor Telecomunicações Ficha
submetida

Telmo Reis Cunha Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha
submetida

Luis Filipe Mesquita Nero
Moreira Alves Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha

submetida

João Paulo Silva Barraca Doutor Engenharia Informática 100 Ficha
submetida

José Manuel Tavares Vieira
Cabral Doutor Informática Industrial 100 Ficha

submetida

Bruno Alexandre Fernandes Doutor Informática 100 Ficha
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Dias submetida

Adriano Jorge Cardoso
Moreira Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha

submetida

Henrique Manuel Dinis dos
Santos Doutor Engenharia de Computadores 100 Ficha

submetida

Ana Cristina Costa Aguiar Doutor Redes de Telecomunicações 100 Ficha
submetida

Aníbal João de Sousa Ferreira Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha
submetida

António Augusto de Sousa Doutor Computação Gráfica 100 Ficha
submetida

Artur Manuel de Oliveira
Andrade Moura Doutor Telecomunicações - Redes de Banda Larga 100 Ficha

submetida

Eugénio da Costa Oliveira Doutor INFORMÁTICA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL /COMPUTER
SCIENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 100 Ficha

submetida

Henrique Manuel de Castro
Faria Salgado Doutor Electronics and Computer Systems 100 Ficha

submetida

João José da Cunha e Silva
Pinto Ferreira Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha

submetida

João Paulo de Castro Canas
Ferreira Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha

submetida

José Alberto Peixoto Machado
da Silva Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha

submetida

Manuel Alberto Pereira
Ricardo Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha

submetida

Manuel Cândido Duarte dos
Santos Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 28.6 Ficha

submetida

Maria Teresa Magalhães da
Silva Pinto de Andrade Doutor Telecomunicações e Multimédia 100 Ficha

submetida

Sérgio Reis Cunha Doutor Engenharia Electrotécnica e Computadores / Controlo 100 Ficha
submetida

Vítor Manuel Grade Tavares Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha
submetida

Luís Manuel de Sousa Pessoa Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha
submetida

Nuno Borges de Carvalho Doutor Engenharia Electrotecnica 100 Ficha
submetida

Maria Inês Barbosa de
Carvalho Doutor Electrical Engineering 100 Ficha

submetida

Helena Cristina Coutinho
Duarte Rodrigues Doutor Computer Science 100 Ficha

submetida

Paulo Manuel Martins de
Carvalho Doutor Computer Science 100 Ficha

submetida

José Rodrigues Ferreira da
Rocha Doutor Eng. Eletrotécnica 100 Ficha

submetida

Susana Isabel Barreto de
Miranda Sargento Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha

submetida

   3728.6  

<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: 37 99,23

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 with a PhD (FTE): 37.29 100,01
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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 with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 32.29 86,6

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Specialists, without 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

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 with a link to the institution for a period over three years: 37 99,23

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): 0 0

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
 O sistema de avaliação do desempenho do pessoal docente tem como objetivo principal a valorização do desempenho

dos docentes e a melhoria contínua da sua atividade, em cumprimento da missão e objetivos das Universidades
envolvidas no programa doutoral, de acordo com o estabelecido no estatuto da carreira docente. 

 A avaliação do desempenho dos docentes obedece ainda ao estabelecido em regulamentos específicos de cada uma
das Universidades, homologados por despacho reitoral. Os procedimentos associados à avaliação do desempenho
dos docentes poderão ser consultados no Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes nos endereços
eletrónicos abaixo indicados (4.1.5), para cada uma das Universidades envolvidas no programa (Minho, Aveiro e
Porto). 

 Nas Universidades envolvidas, é feito anualmente um levantamento das necessidades de formação dos recursos
humanos, frequentando os docentes do ciclo de estudos aquelas que julgam ser mais pertinentes para a sua formação
pessoal. Ao mesmo tempo o corpo docente é encorajado a participar em eventos de caracter científicos e à submissão
de trabalhos de investigação.

 

4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
 The system of evaluation of the teaching staff has as its main objective the enhancement of the performance of

teachers and continuous improvement of their activities in compliance with the mission and goals of the universities
involved in the doctoral program in accordance with the bylaws of the teaching career. The performance evaluation of
teachers still obeys specific regulations established in each one of the universities, as approved by the University
Rector. 

 Procedures associated with the performance evaluation of teachers can be found in Regulation Performance
Assessment of Teachers in the electronic addresses given below, (4.1.5), for each one of the universities involved in
the program (Minho, Aveiro and Porto).

 In the Universities involved, a survey is carried out annually on the training needs of human resources, and the
teachers of the cycle of studies participate in those that they consider to be most pertinent to their personal formation.
At the same time, the faculty are encouraged to participate in scientific events and to submit research papers.

 

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
 https://sigarra.up.pt/feup/pt/web_gessi_docs.download_file?p_name=F1391047107/4.1.5.%20MAP-T.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. 
Os Serviços Académicos (SA) garantem as atividades no âmbito da administração, gestão e apoio na área de gestão
de ciclo de estudos e cursos; do acesso, ingresso e certificação e de gestão de estudante , de acordo com as
instruções tutelares e as diretivas dos Órgãos de Gestão.

 Os SA da FEUP contam com 17 recursos humanos a tempo inteiro, que dão apoio transversal a todos os ciclos de
estudos/cursos da FEUP. Além de um técnico superior que assegura atividades laboratoriais, existe também um apoio
de secretariado do DEEC-FEUP que assegura a articulação entre docentes, estudantes, Comissão Científica e o Diretor
do MAP-T, e os SA.

 A UM dispõe de serviços centrais, com intervenção transversal a todas as unidades orgânicas de ensino e
investigação, contando com o apoio de 39 recursos humanos.

 O DETI-UA dispõe de 14 trabalhadores, em regime de tempo integral, para a execução de tarefas administrativas e de



15/12/2017 ACEF/1617/21337 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=491044ed-ae2b-fdc9-2586-59ce5549f188&formId=10e783ac-e688-7619-698b-59ce6… 29/80

apoio às atividades laboratoriais.
 

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The Academic Services (SA) guarantee the activities in the scope of administration, management and support in the
management area of studies and courses; access, entry and certification and student management , in accordance
with the tutelary instructions and the directives of the Management Organs.

 The SA of FEUP has 17 full-time human resources, who provide transversal support to all FEUP study / course cycles.
In addition to a superior technician who assures laboratory activities, there is also a secretariat support from DEEC-
FEUP that ensures the articulation between teachers, students, Scientific Committee and the Director of MAP-T, and
the SA.

 UM has central services, with transversal intervention to all the organic units of education and research, counting on
the support of 39 human resources.

 DETI-UA has 14 full-time employees to perform administrative tasks and support laboratory activities.
 

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos 17 recursos humanos afetos aos Serviços Académicos da FEUP, 2 possuem mestrado, 11 licenciatura e 4 o ensino
secundário.

 O apoio de secretariado do DEEC-FEUP que assegura a articulação entre docentes, estudantes, Comissão Científica e
o Diretor do MAP-T, e os SA, possui o grau de bacharelato. O apoio de laboratório para o MAP-T é assegurado por um
técnico com licenciatura pré-bolonha em telecomunicações. 

 Os Serviços Académicos da Universidade do Minho contam com 39 recursos humanos dos quais 1 possui mestrado,
17 Licenciatura, e 21 o ensino secundário.

 No DETI, unidade orgânica responsável pelo ciclo de estudos na U.Aveiro, existem 14 trabalhadores, em regime de
tempo integral para a execução de tarefas administrativas e de apoio às atividades letivas, dos quais 5 são assistentes
técnicos. Do total de 14 trabalhadores, 6 possuem formação superior e os restantes 8 possuem o ensino secundário.

 

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Of the 17 human resources allocated to Academic Services at FEUP, 2 have a master degree, 11 have an undergraduate
degree and 4 have secondary education.

 The secretariat support of the DEEC-FEUP, which assures the articulation between teachers, students, the Scientific
Committee and the Director of MAP-T, and the SA, has a bachelor degree. The laboratory support for MAP-T is
provided by a technician having pre-bologna licenciate degree in telecommunications.

 The Academic Services of the University of Minho has 39 human resources, of which 1 has a master's degree, 17 have
a graduate degree, and 21 have a secondary education.

 In DETI, the organic unit responsible for this cycle of studies at U.Aveiro, there are 14 full-time employees supporting
administrative tasks and teaching activities, of which 5 are technical assistants. Of the total of 14 employees, 6 have a
higher education degree, and 8 have secondary education.

 

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
Os procedimentos de avaliação de desempenho do pessoal não docente está em conformidade com a Lei n.º 66-
B/2007, de 28 de dezembro (SIADAP), para contratos públicos, e com o Regulamento de avaliação de desempenho de
trabalhadores não docentes com contratos de direito privado, para contratos privados.

4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance. 
The performance evaluation procedures for non-teaching staff are in accordance with Law No. 66-B / 2007, of
December 28 (SIADAP), for public contracts, and with the Performance Evaluation Regulation of non-teaching staff
with contracts for private contracts.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
O plano de formação do pessoal não docente da Universidade envolvidas é definido anualmente e resulta de
levantamentos de necessidades de formação. São vários os cursos de formação disponibilizados pelas Universidades
para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 

 Exemplo de alguns cursos oferecidos:
 

FOLHA DE CÁLCULO MS EXCEL - (NÍVEL I e II)
 INTRODUÇÃO À UTILIZAÇÃO DO IPV6 EM REDES LOCAIS

 ESTRATÉGIAS PARA UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ
 GESTÃO STRESS

 Direito da Contratação Pública
 Estatuto da Carreira Docente Universitária e do Ensino Superior Politécnico

 Contabilidade Básica para não Financeiros
 Gestão Financeira

 Secretariado e Organização do Posto de Trabalho
 Formação em SPSS

 Configuração e gestão de Windows Servers
 Desenvolvimento de aplicações Web com Microsoft Visual Studio

 CISCO – “Networking” para casa e pequenas empresas
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4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 
The training plan for the non-teaching staff of the Universities involved is defined annually and results from surveys of
training needs. There are several training courses offered by universities to improve the qualifications of non-teaching
staff.

 Examples of some courses offered:
 

MS EXCEL CALCULATION SHEET - (LEVEL I and II)
 INTRODUCTION TO THE USE OF IPV6 ON LOCAL NETWORKS

 STRATEGIES FOR EFFECTIVE COMMUNICATION
 STRESS MANAGEMENT

 Public Procurement Law
 Statute of the University Teaching Career and Polytechnic Higher Education

 Basic Accounting for Non-Financial
 Financial management

 Secretariat and Organization of the Work
 SPSS Training

 Setting Up and Managing Windows Servers
 Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio

 CISCO - "Networking" for Home and Small Businesses
 

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 76

Feminino / Female 24

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 2

24-27 anos / 24-27 years 37

28 e mais anos / 28 years and more 61

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

Doutoramento 51

 51

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
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N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase candidates 23 13 30

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 11 10 11

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 11 10 11

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

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

Não aplicável dada a não existência de ramos no ciclo de estudos.

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

Not applicable given the absence of branches in the study cycle.

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
Para orientar os estudantes no seu percurso académico, as unidades de orientação e Integração das Universidades
que integram o ciclo de estudo desenvolvem um conjunto de atividades que visam o bem-estar pessoal e académico-
profissional, e.g. através de aconselhamento e, nos casos em que tal se revele necessário, consulta psicológica.

 Tratando-se de um terceiro ciclo de estudos, os estudantes que o frequentam possuem uma maturidade e autonomia
consideráveis e trabalham desde cedo em ligação direta com os seus orientadores que assumem uma parte
importante da responsabilidade de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico. Através de
palestras por oradores convidados da indústria e academia, quer no âmbito da unidade curricular Seminários ou do
workshop anual do MAP-T, fomentam-se também oportunidades de auto-esclarecimento sobre o percurso académico.
Com este objetivo, a UC Plano de Tese também promove uma plataforma de oferta-procura de temas de tese e
orientadores.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
To guide students in their academic career, the orientation and integration units of the Universities that integrate the
Program develop a set of activities aimed at personal and academic-professional well-being, e.g. through counseling
and, where appropriate, psychological consultation.

 In the case of a third cycle of studies, the students who attend it have a considerable maturity and autonomy and work
from an early age in direct connection with their supervisors who take an important part of the responsibility for
teaching support and advice on the academic path. Through lectures by invited speakers from the industry and
academia, either within the seminars course or the annual MAP-T workshop, opportunities for self-elucidation about
the academic path are also encouraged. To this end, the UC Thesis Plan also promotes an offer-seeking platform for
thesis topics and supervisors.

 

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
Os serviços de relações internacionais das universidades envolvidas proporcionam um acompanhamento do
processo de obtenção do visto dos estudantes estrangeiros, desde que são admitidos no Programa Doutoral,
facilitando a mobilidade dos mesmos. 

 A Divisão de Cooperação(DCoop)do Serviço de Imagem,Comunicação e Cooperação da FEUP organiza para os
estudantes internacionais, eventos semestrais de acolhimento (Orientation Days) que incluem também uma
componente de integração multi cultural e de descoberta da cidade do Porto.

 Adicionalmente, desenvolvem-se várias ações que visam apoiar o processo de integração académica dos estudantes,
ao longo do seu percurso no ciclo de estudo e nas respetivas universidades, nomeadamente: apoio na procura de
alojamento, consulta e aconselhamento psicológico.

 

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
The International Relations Services of the Universities involved provide a monitoring of the process of obtaining the
visa by foreign students, since they are admitted into the Doctoral Program, which facilitates their mobility. 

 In addition to these initiatives, twice a year the Cooperation Division (DCoop) of the Communication and Cooperation
Services of FEUP holds welcoming events (Orientation Days) for international students which also include a
component of multicultural integration and the opportunity to learn more about the city of Porto.

 In addition, several actions have been developed to support the students' academic integration process, throughout
their Program and in their Universities, namely: support in the search for accommodation, consultation and
counseling.
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5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Está disponível uma estrutura de apoio sobre aconselhamento de financiamento em várias áreas: projetos de I&DT,
bolsas de investigação, bolsas de mobilidade académica e profissional. Disponibiliza-se, também, apoio técnico
relacionado com a integração profissional de recém-graduados no mercado de trabalho, promovendo o
estabelecimento de parcerias ao nível do emprego e gestão de carreira através da criação de uma Feira Anual de
Emprego. 

 O Portal Alumni inclui uma funcionalidade de Bolsa de Emprego, que permite a candidatura a ofertas de emprego
colocadas por entidades empregadoras, independentemente de estas estarem ou não registadas no portal. No caso de
empresas registadas, o processo de candidatura é eletrónico, permitindo a interação direta entre o candidato e a
empresa. Disponibiliza ainda uma ferramenta para depósito e gestão de CVs de estudantes e graduados.

 

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
A support structure on funding advice is available in a number of areas: R&TD projects, research grants, academic and
professional mobility grants. Technical support related to the professional integration of recent graduates in the labor
market is also available, promoting the establishment of partnerships at the level of employment and career
management through the creation of an Annual Employment Fair.

 The Alumni Portal includes a Job Scholarship functionality, which allows students to apply for jobs offered by
employers, regardless of whether or not they are registered in the portal. In the case of registered companies, the
application process is electronic, allowing the direct interaction between the candidate and the company. It also
provides a tool for depositing and managing CVs of students and graduates.

 

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

Dado o relativo reduzido número de estudantes a frequentar cada unidade curricular do Programa Doutoral (embora
nunca inferior a 5 estudantes) a avaliação da sua satisfação decorre habitualmente de contactos diretos. A
monitorização do modo de funcionamento das unidades curriculares faz-se igualmente por auscultação da opinião
dos estudantes e docentes envolvidos na lecionação. Em face desta avaliação o Diretor do ciclo de estudo, com a
aprovação da respetiva Comissão Científica, toma as medidas julgadas adequadas de modo a manter o normal
funcionamento do ciclo de estudo e a satisfação dos estudantes.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
Given the relative small number of students attending each course unit of the Doctoral Program (although never less
than 5 students) the evaluation of their satisfaction usually stems from direct contacts. The monitoring of the
functioning of the curricular units is also done by listening to the opinion of the students and teachers involved in the
teaching. In view of this evaluation, the Director of the Program, with the approval of the respective Scientific
Committee, takes the appropriate measures to maintain the normal operation of the Program and the satisfaction of the
students.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Em relação à mobilidade de estudantes dos Programas Doutorais, é disponibilizada a estes estudantes informação
sobre duas possibilidades de mobilidade internacional ao nível de doutoramento. Para qualquer dos casos é
necessário existir um acordo nominativo e específico para cada estudante de doutoramento, que terá de ser assinado
entre a Universidade e a IES estrangeira parceira:

 CO-TUTELA DOUTORAMENTO INTERNACIONAL: trata-se de uma situação em que o doutorando deverá estar inscrito
simultaneamente nas duas instituições como um estudante regular.

 TÍTULO DOUTORAMENTO EUROPEU: trata-se de uma situação em que o doutorando só estará inscrito numa das IES
participantes no MAP-T, mas desde que passe um período mínimo de 3 meses numa instituição europeia, poderá ver
esse período reconhecido, e solicitar, no final do Programa Doutoral a sua associação ao grau de Doutor pela
Universidade Portuguesa, que confirmará que parte da tese de doutoramento foi feita numa determinada IES europeia

 

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
In relation to the mobility of PhD students, these are provided with information on two possibilities of international
mobility at the doctoral level. For any of the cases it is necessary to have a nominative and specific agreement for each
doctoral student, which has to be signed between the University and the foreign HEI partner:

 CO-TUTELA INTERNATIONAL DOCTORAL: this is a situation where the doctorate must be enrolled simultaneously in
both institutions as a regular student.

 TITLE EUROPEAN DOCTORAL: this is a situation in which the PhD student will only be enrolled in one of the
participating HEIs in MAP-T, but as long as he / she has stays a minimum period of 3 months in a European institution
he / she can have that stay recognized and formally associated with the Doctorate degree, after a request by the
student when completing his/her Doctoral Program that the Portuguese University confirms that part of the doctoral
thesis was done in a particular European HEI.

 

6. Processos
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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. 

O MAP-T é uma iniciativa conjunta da Universidade do Minho, da Universidade de Aveiro e da Universidade do Porto
(MAP), três universidades portuguesas com forte tradição na área de engenharia de telecomunicações e constitui um
esforço unificado para preparar recursos humanos altamente qualificados em Telecomunicações.

 O ciclo de estudo é apoiado por uma equipa de mais de 150 docentes e investigadores doutorados (incluindo
potenciais supervisores de tese) cujas atividades de investigação e desenvolvimento abrangem um amplo leque de
tópicos, desde aspetos teóricos e fundamentais até áreas experimentais e aplicadas de Telecomunicações,
compreendendo também trabalho colaborativo abrangente com indústrias líderes no país e no exterior.

 O MAP-T visa audiências nacionais e internacionais e é concebido para atingir excelência e competitividade a nível
internacional. Todas as unidades curriculares (UC’s) e seminários são apresentados em inglês. O MAP-T visa preparar
estudantes selecionados para funções de liderança em carreiras de investigação e desenvolvimento na indústria,
academia e iniciativas empresariais independentes.

 O ciclo de estudo compreende dois semestres com uma componente curricular e quatro a seis semestres com uma
componente de investigação e desenvolvimento que conduzem à tese de doutoramento. A investigação é tipicamente
realizada num dos centros de investigação afiliados com universidades (TI, IEETA, INESC TEC, Centro Algoritmi) ou
em empresas líderes associadas ao ciclo de estudo (e.g. Altice Labs, Bosch, Nokia).

 O objetivo do Programa Doutoral é a formação avançada de excelência ao nível do terceiro ciclo, nas áreas científicas
da Tecnologia das Telecomunicações e Altas Frequências, Eletromagnetismo e Processamento de Sinal. Esta
formação é complementada, durante o ano curricular do ciclo de estudo, com a aquisição de competências sobre
métodos de pesquisa científica, a análise crítica ao trabalho científico, e a identificação e exploração de oportunidades
de empreendedorismo. 

 Ainda no ano curricular, o estudante identifica e seleciona o tema e desafio de investigação para tese. Este objetivo é
formalmente realizado com a produção de um plano de tese que detalha o estado da arte num tópico de investigação,
traça um plano de trabalhos e é defendido em provas públicas.

 Segue-se a imersão num ambiente de investigação que conduz à tese. Esta é defendida perante júri de peritos na área
que avalia a qualidade do trabalho desenvolvido, com base sobretudo no número e relevância das publicações e/ou
patentes.

 

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

The MAP-T Doctoral Programme in Telecommunications is a joint venture of the University of Minho, the University of
Aveiro and the University of Porto (MAP), three Portuguese Universities with a strong tradition in the area of
Telecommunications Engineering, and constitutes a unified effort to prepare highly qualified human resources in
Telecommunications.

 The Programme is supported by an academic staff of more than 150 PhDs (including potential thesis supervisors)
whose research and development activities cover a wide range of topics, ranging from theoretical and fundamental
aspects to the experimental and applied areas of Telecommunications, and comprehend wide-ranging collaborative
work with leading industries in this country and abroad.

 The MAP-T Doctoral Programme in Telecommunications targets both national and international audiences and is
designed for excellence and competitiveness at the international level. All courses and seminars are presented in
English. MAP-T aims to prepare selected students for leadership in research and development careers in industry,
academia and independent entrepreneurial initiatives.

 The Programme comprises two semesters of a curricular component and four to six semesters of research component
leading to the PhD thesis. The research is typically carried out in one of the research centers affiliated with the
Universities (IT, IEETA, INESC TEC, Centro Algoritmi) or in leading companies associated with the Programme (e.g.
Altice Labs, Bosch, Nokia).

 The objective of the Doctoral Program is the advanced training for excellence in the scientific areas of
Telecommunications Technology and High Frequencies, Electromagnetism and Signal Processing. This training is
complemented during the curricular year of the Program with the acquisition of skills on scientific research methods,
the critical analysis of scientific work, and the identification and exploration of entrepreneurship opportunities.

 Still in the curricular year, students identify and select the topic and research challenge for thesis. This objective is
formally realized with the production of a thesis plan that details the state of the art in a research topic and outlines a
work plan which is defended in a public session.

 An immersion in a research environment follows which to the thesis. The thesis is defended before a jury of experts in
the area that evaluates the quality of the work developed, based mainly on the number and relevance of publications
and / or patents.

 

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho. 
Anualmente o Diretor do MAP-T, em nome da sua Comissão Científica (CC), divulga entre as Universidades parceiras,
uma chamada para lecionação de unidades curriculares obrigatórias e optativas do ciclo de estudos. Isto visa, por um
lado, rever anualmente os conteúdos das UCs e, por outro lugar, auscultar o corpo docente sobre a necessidade de
revisão do plano de estudos e a eventual inclusão de novas UCs, e.g. optativas.

 De igual modo, a CC elabora anualmente um relatório de gestão que ajuda a CC do ciclo de estudo a identificar
eventuais falhas e, desta forma, a assegurar a atualização do ciclo de estudos.

 O MAP-T foi criado através da Deliberação n. 818/2007 publicada em DR, 2.a série—N. 96—18 de Maio de 2007, tendo
sido o plano de estudos inicial revisto através do Despacho n. 6070/2014, publicado no DR, 2.a série — N. 89 — 9 de
maio de 2014. Neste momento, encontram-se em curso diligências ao nível da CC para se proceder a uma nova revisão
do plano de estudos.
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6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
Each year, the Director of MAP-T, on behalf of its Scientific Committee (CC), announces among professors from the
three universities of the MAP-T consortium, a call for the teaching of mandatory and optional curricular units. This
aims, on the one hand, to annually review the contents of the UCs and, on the other hand, to listen to the faculty about
the need to revise the study plan and the possible inclusion of new UCs, for example electives.

 Likewise, the CC prepares an annual management report that helps the CC of the Program to identify any failures and,
in this way, to ensure the updating of the study cycle.

 MAP-T was created through Resolution n. 818/2007 published in DR, 2nd series-N. 96-18 May 2007 and the initial study
plan was revised through Dispatch no. 6070/2014, published in the DR, 2nd series - No. 89 - May 9, 2014. At this
moment, there are ongoing steps in the CC to carry out a new review of the study plan.

 

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Sistemas de Comunicação Digital / Digital Communication Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Sistemas de Comunicação Digital / Digital Communication Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 José Manuel Tavares Vieira Cabral (14h T; 7h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Artur Manuel de Oliveira Andrade Moura (14h T; 7h OT)

 Manuel Alberto Reis de Oliveira Violas (14h T; 7h OT)
 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta unidade curricular pretende-se, por um lado, rever e complementar os conhecimentos básicos dos estudantes

na área das comunicações digitais.Por outro lado, pretende-se também chamar a atenção dos estudantes para
desafios e questões ainda em aberto e que são objeto de considerável investigação da comunidade científica.No final
desta unidade curricular devem atingir-se os objetivos a seguir elencados:

 •Familiarização com os princípios básicos das comunicações digitais, transmissores e recetores assim como a
utilização das técnicas de codificação mais usuais.

 •Introdução a tópicos mais avançados das comunicações digitais nas áreas de codificação, de sistemas OFDM,de
espalhamento espetral e de sistemas rádio definidos por software.

 •Chamada de atenção para novos tópicos de investigação na área das comunicações digitais.
 •Treinar as capacidades de extração de informação relevante de artigos da área.

 •Treinar as capacidades de escrita de documentos técnicos e de apresentação oral.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The curricular unit is not designed to be an exhaustive survey of the area of digital communications. On one hand, it

revisits or complements students’ background in digital communications. On the other hand, it brings to students’
attention some of the challenges and open issues of the field that are currently under vigorous investigation. At the
end of this curricular unit, the relevant learning outcomes are:

 •Familiarity with the basic principles behind digital communications, digital communications transmitters and receivers
as well as conventional coding techniques.

 •Introduction to advanced topics in digital communications namely advanced coding techniques, OFDM systems,
spread-spectrum systems and Software Defined Radio.

 •Exposure to cutting-edge research topics in digital communications.
 •Ability to extract information from scientific papers in the area.

 •Practice on technical writing and presentation skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Modulação de impulsos: amostragem, quantização e codificação de impulsos, multiplexagem no tempo.

 2. Transmissão de impulsos em banda base: filtros casados, taxas de erro no canal AWGN, critério de Nyquist e ISI,
resposta parcial, igualização adaptativa.

 3. Multiplexagem no tempo, na frequência e estatística, hierarquias digitais PDH e SDH, ATM, “frame relay”.
 4. Transmissão digital passa-banda: representação geométrica de sinais, o recetor por correlação, modulações digitais

binárias e M-árias e o seu desempenho relativo.
 5. Técnicas básicas de codificação: deteção e correção de erros, códigos de blocos, códigos de Hamming, códigos

cíclicos, códigos convolucionais, entrelaçamento.
 6. Sistemas multi-portadora: sinais multi-portadora, caracterização do canal sem fios, modulação com impulsos

ortogonais, OFDM e sincronização.
 7. Espalhamento espetral: espalhamentos por sequência direta e por saltos de frequência.

 8. Rádios com definição por software (SDR).
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6.2.1.5. Syllabus:
 1. Pulse Modulation: sampling, quantization and coding processes, Time-Division Multiplexing,

 2. Baseband Pulse Transmission: Matched Filter, Error Rate Due to Noise, Nyquist’s Criterion and ISI, Correlative-Level
Coding and Adaptive Equalization.

 3. Time, frequency and statistical multiplexing: PDH SDH hierarchies, ATM, Frame Relay.
 4. Passband Digital Transmission: Geometric Representation of Signals, Coherent Detection of Signals, Binary and M-

ary digital modulations and their relative performance.
 5. Basic coding techniques: error detection and error correction; Block codes; Hamming codes; Cyclic codes;

Convolutional codes; Interleaving.
 6. Multicarrier Systems: Signaling with multicarrier. The Wireless channel characterization. Multichannel modulation

with orthogonal pulses. OFDM modulation and synchronization.
 7. Spread Spectrum: Direct Sequence Spread-Spectrum and Frequency Hoping Spread Spectrum.

 8. Software Defined Radio.

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

 Os conteúdos considerados nesta unidade curricular cobrem as áreas mais relevantes e fundamentais dos sistemas
de comunicação digitais e também abordam alguns assuntos e desenvolvimentos mais recentes que têm despertado
muito interesse na comunidade científica.

 Estes factos vão de encontro aos objetivos de aprendizagem definidos para a unidade curricular, nomeadamente
revendo os conhecimentos básicos das comunicações digitais e abrindo perspetivas para novas áreas de
investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The syllabus defined for this curricular unit covers the major basic areas of digital communication systems and also

brings to students’ attention some of the challenges and open issues that are currently under investigation.
 These aspects meet well with the expected learning outcomes of the course unit, namely revisiting importante

fundamental topics of digital communications and giving an insight into areas of interest, where further investigation is
needed.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A unidade curricular terá aulas teóricas tutoriais destinadas a fornecer/relembrar os conhecimentos fundamentais das

comunicações digitais. Nas restantes aulas teóricas, na parte final da unidade, serão abordados tópicos mais
avançados e recentes As aulas teóricas correspondem a uma média de 3h/semana e a componente de
acompanhamento e esclarecimento de dúvidas corresponde a uma média de 1.5h/semana.

 São propostos aos estudantes trabalhos para serem realizados (normalmente consistem em experiências relacionadas
essencialmente com os assuntos fundamentais das comunicações digitais e recorre-se à ferramenta de simulação
MatLab/Simulink).

 A avaliação é feita de acordo com as componentes seguintes e com os pesos relativos indicados:
 •Exame escrito final (com peso de 65% na classificação final).

 •Trabalhos propostos e apresentações (com peso 35% na classificação final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 It is planned that some of the theoretical classes will be crash-courses, where the relevant background on digital

communications is revisited. The focus of the remaining lectures, at the end of the course, will be on more advanced
topics and more recent results.

 The theoretical lectures correspond to an average of 3h/week, while tutorial guiding corresponds to an average of
1.5h/week.

 Assignments are proposed to students (normally MatLab/Simulink experiments regarding essentially the basics
covered by the curricular unit). 

 Evaluation has the following components, with the relative weights specified:
 •Written exam (65% weight of final grade).

 •Assignments and presentation (35% weight of final grade).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 As metodologias de ensino seguidas seguem as boas práticas utilizadas em outras instituições académicas de topo,

com apresentações formais teóricas, acompanhamento dos estudantes e esclarecimento de dúvidas, trabalhos
propostos, apresentações orais do trabalho desenvolvido e exame final escrito. Todas estas componentes contribuem
para a avaliação, permitindo verificar se os estudantes atingiram um nível de conhecimentos adequado nos assuntos
abordados e se apresentam boas competências comunicacionais e de escrita de documentos técnicos, indo assim de
encontro aos objetivos definidos para a unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The teaching methodologies follow the ones normally used at leading academic institutions, with theoretical

presentations and tutorial guiding, proposed assignments, oral presentations of the work developed by the students
and a final written exam. All these aspects contribute to check if students have reached a suitable knowledge of the
scientific subjects covered and also, if they have adequate technical writing skills and presentation capabilities,
therefore meeting the relevant outcomes defined for this curricular unit.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 •Simon Haykin, “Communication Systems”, John Wiley & Sons, 2001.

 •J. G. Proakis, “Digital Communications”, 3rd Ed., McGraw-Hill, New York, 1995.
 •S. Lin and D. J. Costello, “Error Control Coding”, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2nd edition, 2004.

 •Sílvio A. Abrantes, “Códigos Correctores de Erros em Comunicações Digitais”, FEUP Edições, Porto, 2010.
 

Mapa X - Redes de Comunicação / Communication Networks

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Redes de Comunicação / Communication Networks

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Bruno Alexandre Fernandes Dias (14T + 5,6 OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Manuel Alberto Pereira Ricardo (14T + 9,8 OT)

 Rui Luís Andrade Aguiar (14T + 5,6OT)
 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo principal desta unidade curricular é apresentar os fundamentos dos sistemas de telecomunicações

 e, simultaneamente, permitir que os estudantes consolidem conhecimentos previamente adquiridos nesta área. Esta
UC irá centrar-se principalmente em dois temas: os mecanismos básicos de redes de comunicações e a arquitetura
TCP/IP. Os Resultados de Aprendizagem definidos são os seguintes; o estudante deverá ser capaz de: (1)
compreender os mecanismos básicos de redes de comunicação (2) compreender os detalhes funcionais de cada
camada da arquitetura TCP / IP e seus protocolos associados e tecnologias (3) ter uma compreensão geral sobre os
diferentes tipos de redes, incluindo seus objetivos, arquiteturas e as tecnologias mais importantes que têm sido
propostos para implantá-los.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The main objective of this course is to present the fundamentals of modern telecommunications systems and

simultaneously enable students to consolidate and integrate previously acquired knowledge in this area. The course
will mainly focus on two subjects: the network basic mechanisms and the TCP/IP architecture. In the end of the course,
students are expected to (1) understand the basic mechanisms of communication networks, (2) understand the
functional details of each layer of the TCP/IP architecture and their associated protocols and technologies, and (3) to
have a general understanding about the different types of networks, including their goals, architectures and the most
important technologies that have been proposed to deploy them.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1.Mecanismos fundamentais das redes de comunicações:introdução às redes de telecomunicações técnicas de

multiplexagem,comutação de pacotes,arquiteturas de rede(interfaces,protocolos/serviços,OSI,TCP/IP),framing (flags,
EFD,bit/byte stuffing),deteção de erros e estratégias de retransmissão(stop-&-wait,go-back-N,selective reject),acesso
múltiplo(ALOHA,CSMA/CD,token passing),controlo de fluxo,controlo de admissão,escalonamento e escolha de
caminhos (algoritmos por vetor de distância e estado das ligações e encaminhamento adaptativo).2.Arquitetura
TCP/IP:paradigma, serviços,camada de ligação de dados,transporte de
informação(DNS/DDNS,NIS/LDAP,TCP,UDP,RTP/RTC) e redes IP (IPv4/IPv6/ICMP,endereçamento e nomeação–
ARP/RARP,DHCP & NAT/PAT,encaminhamento,Unicast/Multicast).3.Redes de telecomunicações:redes de
acesso(dialup,ADSL,HFC,CATV,Ethernet & redes sem fios),requisitos de rede e redes multi-serviço(ATM,MPLS),redes
de comunicações móveis(WLAN/MAN,GSM,GPRS,UMTS,IMS/TISPAN) e redes de difusão.

6.2.1.5. Syllabus:
 1.Network basic mechanisms:Introduction to Telecommunications

networks;Multiplexing(statistical,time,frequency/code division);Packet switching(datagrams/virtual circuits);Network
Arch.(interfaces,protocols/services,OSI,TCP/IP); Framing(flags,EFD,bit/byte stuffing),Error Detection(simple/block
parity,checksums)&Retransmission Strategies(stop-&-wait, go-back-N,selective reject);Multiple
Access(ALOHA,CSMA/CD,token passing);Flow,Admission Control,Scheduling&Routing (distance vector,link
state&adaptive routing).2.TCP/IP arch/:Services(Remote Access,File Transfer,Resource Sharing, E-Mail&the Web);Data
Link Layer(Shared/Dedicated Media,IEEE 802.3);Transporting Information(Applic.Multiplexing,
DNS/DDNS,NIS/LDAP,TCP,UDP,RTP/RTCP);Core Network(IPv4/IPv6/ICMP,Addressing&Naming–ARP/RARP,DHCP&
NAT/PAT,Routing,Unicast/Multicast).3.Access Networks(dialup,ADSL,HFC,CATV,Ethernet&wireless);Multiservice
Req/Networks(ATM, MPLS);Mobile Com.(wirelessLAN/MAN,GSM,GPRS,UMTS,IMS/TISPAN);BroadcastNetworks(MBMS).

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

 Existe um mapeamento claro entre as Unidades de Aprendizagem e os Resultados de Aprendizagem. A
 Notação [k Unidade de Aprendizagem : i, j] é usada para representar que a Unidade de Aprendizagem k endereça o

Resultado de Aprendizagem i e o Resultado de Aprendizagem j. Cada Resultado de Aprendizagem é endereçado em,
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pelo menos, uma Unidade de Aprendizagem.
 1. Mecanismos fundamentais das redes de comunicações: 1.

 2. TCP/IP arquitetura: 1, 2, 3.
 3. Redes de telecomunicações: 3.

 4. Trabalhos: 1, 2, 3.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 There is a matching between the Learning Units and the Learning Outcomes. The notation [k Learning Unit : i, j] is used

below to represent that Learning Unit k addresses the Learning Outcome i and the Learning Outcome j. Every Learning
Outcome is addressed in at least one Learning Unit.

 1.Network basic mechanisms: 1.
 2.TCP/IP architecture: 1, 2, 3.

 3.Overview of telecommunications networks: 3.
 4.Works: 1, 2, 3.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Esta unidade curricular contém aulas teóricas para exposição da matéria. A componente teórica será organizada como

um conjunto de módulos, cada um dedicado a um tema diferente. Durante as aulas os estudantes realizarão ainda
trabalhos guiados de orientação tutorial dedicados a redes TCP / IP que lhes permitem consolidar seus conhecimentos
sobre os diferentes protocolos e aplicações da arquitetura de comunicações TCP / IP. A avaliação da componente
teórica (T) será obtida através de um exame final (E). A classificação final (F) incluirá ainda os relatórios dos trabalhos
(R) de acordo com os seguintes pesos: F = 0,5 * T + 0,5 * R.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The curricular unit will include lectures classes for exposition of the theory. The theoretical component will be

organized as a set of modules, each one dedicated to a different topic. During classes, students will have
 contact with a set of guided tutorial works devoted to TCP/IP networks, which will enable them to consolidate their

knowledge on the different protocols and applications of the TCP/IP architecture. The theoretical component (T) will be
evaluated through a final exam. The final mark (F) will also include the reports of the works (R), according the following
values: F = 0.5 * T + 0.5 * R.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Os resultados de aprendizagem são determinados principalmente pelo tipo de avaliação efetuada. A estrutura do

exame final é conhecida antecipadamente pelos estudantes a quem são também fornecidos os exames de anos
anteriores. As questões apresentadas nesses exames ajudam os estudantes a planear o seu estudo e, aos
professores, a avaliar o grau de proficiência dos estudantes relativamente a todos os resultados de aprendizagem. Os
trabalhos permitirão que os estudantes treinem e compreendam em detalhe os aspetos relacionados com os
resultados de aprendizagem 1 e 2.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The learning results are mainly determined by the type of assessment. The structure of the final exam is known before

hand by the students that are provided with exams from previous years. The questions presented at the exams enable
professors to modulate students’ reading and to evaluate the degree of proficiency each student has achieved
regarding all the learning outcomes. The guide works will enable students to train and understand in detail the aspects
related to the learning outcomes 1 and 2.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 D.Bertsekas,R.Gallagher,Data Networks, Prentice-Hall,1992.

 T.Saadawi, M.Ammar, A.El Hakeem,Fundamentals of Telecommunications Networks, Wiley,1994.
 S.Keshav, An Engineering Approach to Computer Networking, Addison-Wesley,1997.

 J.Walrand, P.Varaiya, High-Performance Communication Networks, Morgan Kaufmann, 2nd edition,2000.
 L.Peterson,B.Davie, Computer Networks:A Systems Approach, Morgan Kaufmann, 4th edition,2007.

 M.Schwartz,Telecommunication Networks, Addison Wesley,1987.
 André Girard,Routing and Dimensioning in Circuit-Switched Networks,Addison-Wesley,1994.

 R.Perlman, Interconnections:Bridges,Routers,Switches and Internetworking Protocols,2nd Edition,Addison-
Wesley,2000.

 C.Huitema, Routing in the Internet,2nd Edition,Prentice Hall,2000.
 A.Tanenbaum,Computer Networks,4th Edition,Prentice Hall,2002.
 W.Stallings,Data & Computer Communications, 8th Edition,Prentice Hall,2007.

 J.Kurose,K.Ross,Computer networking, a top-down approach featuring the internet,2nd Edition, Addison-Wesley,2002.

Mapa X - Seminário / Seminar

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminário / Seminar

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Henrique Manuel de Castro Faria Salgado 28h-S

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Eugénio da Costa Oliveira (10h-T+10,5h-S)

 António Augusto de Sousa (10h-T+10,5h-S) 
 João José Pinto Ferreira (8h-T+13S) 

 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular visa preparar os estudantes com os fundamentos das metodologias de investigação científica.

Especificamente o seu objetivo é proporcionar aos estudantes as melhores práticas de escrita e apresentação de
trabalhos em reuniões científicas. Adicionalmente pretende-se alertar os estudantes para a importância das iniciativas
em empreendedorismo. 

 Após a conclusão desta unidade curricular, o estudante irá adquirir atitude crítica científica e será capaz de: - Fazer
apresentações orais de trabalhos científicos e desenvolver aptidões de apresentação oral - Organizar reuniões
científicas - Escrever textos científicos (artigos, relatórios, teses) 

 - Adquirir conhecimentos sobre tópicos de pesquisa recentes na área das telecomunicações - Compreender o
impacto do empreendedorismo no desenvolvimento económico e social, adquirir os principais conceitos e reconhecer
o processo empreendedor.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This course aims to prepare students with the required background in research methodologies. Specifically, its

objective is to provide the students with the best practices of writing and presentation of papers in scientific meetings.
Additionally, it aims to alert students to the importance of initiatives in entrepreneurship. Upon completion of this
course, the student will acquire scientific critical attitude and will be able to: 

 - Make oral presentations of scientific work and develop oral presentation skills - Organize scientific meetings - Write
scientific texts (papers, reports, theses) - Acquire knowledge on recent research topics in telecommunications 

 - Understand the impact of entrepreneurship on economic and social development, and acquire key concepts and
recognize the entrepreneurial process.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 A UC está estruturada em três módulos que cobrem:

 i) metodologias de investigação 
 ii) introdução ao empreendedorismo

 iii) frequência de seminários
 

Módulo I: Metodologias de investigação científica
 1- Métodos e técnicas do Projeto de Investigação: 
 -Motivação de base

 -Teoria de suporte
 -Investigação Tradicional

 -Investigação Interpretativa
 -Investigação em Engenharia

 -Técnicas associadas
 2-Métodos Sistemáticos de Pesquisa de Informação Científica

 3-Conceção e realização de trabalhos/artigos científicos para publicar
 4-Palestras convidadas 

 5-Organização e realização de Workshop
 

Módulo II: Introdução ao Empreendedorismo
 1. Apresentação. O conceito de "Flipped-Classroom"

 2. Abordagem "Lean Startup" ao desenvolvimento do negócio.
 2.1 A Proposta de Valor

 2.2 Os segmentos de mercado
 2.3 Os Canais

 2.4 As Relações com Cliente
 2.5 O Fontes de Receita

 2.6 Parceiros
 2.7 Recursos, Actividades e Custos

 3. Apresentação de uma Oportunidade de Negócio.

6.2.1.5. Syllabus:
 The course is structure in 3 modules covering

 i) research methodologies 
 ii) introduction to entrepeurneship

 iii) the attendance of seminars
 

Module I: Scientific research methodologies
 

1-Methods and Techniques for developing Research projects
 - Basic Motivations

 



15/12/2017 ACEF/1617/21337 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=491044ed-ae2b-fdc9-2586-59ce5549f188&formId=10e783ac-e688-7619-698b-59ce6… 39/80

- Supporting Theories
 - Positivist (classical) research method

 - Interpretative Research method
 - Research in Engineering disciplines

 - Associated Techniques
 2-Sistematic Methods Scientific Information Research

 3-How to write a research paper for publication
 4-Invited Talks on Research experiences

 5-Organization and participation in a scientific meeting (Workshop) 
 

Module II:Introduction to Entrepreneurship
 1. Course Presentation. The concept of " Flipped - Classroom "

 2. Approach " Lean Startup" Development Doing Business.
 2.1 The Value Proposition

 2.2 Market Segments
 2.3 Channels

 2.4 How Customer Relations
 2.5 The Sources of Revenue
 2.6 Partner

 2.7 Resources, Activities and Costs
 3.Presentation of a Business Opportunity

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

 O objetivo e os conteúdos programáticos da UC focam-se e enquadram-se no desenvolvimento das diferentes
competências associadas à prática da investigação científica estimulando simultâneamente uma cultura
empreendedora e de inovação:

 1) Compreensão adequada do método científico 
 2) Conhecimento do estado da arte, nas áreas em que poderão ser desenvolvidas as teses

 3) Aptidão para conceber, projetar e realizar uma investigação significativa
 4) Capacidade de pesquisa e uso eficaz de recursos bibliográficos

 5) Aptidão para a redacção de publicações científicas 
 6) Conhecimento do processo de revisão de artigos científicos e organização de conferências

 7) Estimular a capacidade de comunicação com os seus pares, a comunidade científica e com a sociedade em geral
sobre a sua área de conhecimento

 8) Desenvolvimento de competências relacionadas com o processo de empreendedorismo
 9) Adquirir capacidade para a análise e discussão crítica de situações reais do processo de empreendedorismo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The Seminar curricular unit and its syllabus focus and fit into the development of the different skills associated with

the practice of scientific research, simultaneously stimulating a culture of entrepreneurship and innovation:
 1) Adequate understanding of the scientific method 

 2) Knowledge of state of the art in areas that could be lead to PhD theses
 3) Ability to conceive, design and carry out significant research

 4) Ability to research and effective use of library resources
 5) Ability to draft scientific publications 

 6) Knowledge of the review process of scientific papers and conferences
 7) Encourage communication skills with peers, the scientific community and with the society in general about their

area of expertise
 8) Development of skills related to the process of entrepreneurship

 9) Ensuring capacity for critical analysis and discussion of real situations of the entrepreneurship process.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas de exposição para apresentação e discussão dos métodos e técnicas teóricos de investigação,complementadas

por:
 •escrita de um artigo científico

 •revisão de documentos usando software de gestão adequado
 •apresentação oral de um trabalho num workshop

 •participação de seminários sobre temas recentes em telecomunicações e eng.eletrotécnica em geral,dadas por
oradores convidados

 •construção de uma oportunidade de negócio desenvolvida ao longo do semestre,com apresentações semanais para
discussão e feedback

 Tipo de Avaliação:Avaliação distribuída sem exame final
 Condições de Frequência:participação num número mínimo de 10 seminários

 Fórmula de avaliação:
 -Revisão de artigos(P)
 -Escrita de artigo científico(W)

 -Apresentação oral de artigo(A)
 -Organização de workshop(WS)
 -Apresentação Oral de uma Oportunidade de Negócio(60%)

 +Resposta a Questionários sobre os blocos do modelo de negócio(40%) (I)
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-Participação de seminários(A)
 Nota final:(P*0.2+W*0.3+O*0.2+WS*0.3)*4/7+I*3/7

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Lectures are used for the exposition of the theoretical methods and techniques, complemented by:

 •writing of a scientific paper
 •reviewing of papers using appropriate management software

 •oral presentation of a paper in a workshop
 •attendance of seminars on recent topics in telecommunications and electrotechnical engineering in general, given by

invited speakers
 •construction of a business opportunity to be developed during the semester, with weekly presentations for discussion

and feedback
 Terms of frequency: attendance of a minimum of 10 seminars

 Type of evaluation: Distributed assessment without final exam.
 Formula Evaluation:

 -Paper reviewing (P)
 -Writing of a scientifc paper (W)

 -Oral presentation of a scientific paper (O)
 -Organization of workshop (WS)

 - Oral Presentation of a Business Opportunity (60%)
 + Response to Quizzes on the business model canvas building blocks (40%) (I)

 -Attendance of Seminars (A)
 Final grade: (P*0.2+W*0.3+O*0.2+WS*0.3)*4/7+I*3/7

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 As metodologias adotadas, descritas anteriormente, fomentam a pro-atividade na discussão, a análise crítica, gestão

de informação, escrita e apresentação de artigos. Em paralelo a análise do processo de empreendedorismo,
contribuem positivamente para o estímulo das atividades de inovação. Simultaneamente o contacto com
investigadores experientes, através da participação em seminários, possibilita a aproximação do estudante à realidade
prática da investigação, e sua aplicabilidade na indústria.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The methodologies adopted, described previously, foster pro-activity in the discussion, critical analysis, information

management, writing and submission of articles. In parallel the analysis of the entrepeurnship process, contributes
positively to innovation activities. Simultaneously, contact with experienced researchers, through seminars, enables
the student get insight to the practical reality of research and its application in industry.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Bibliografia Obrigatória / Mandatory literature

 Eugénio Oliveira; Notes for Scientific research methodology
 Thomas S. Kuhn; A estrutura das revoluções científicas. ISBN: 85-273-0111-3 

 William Bygrave, Andrew Zacharakis; Entrepreneurship. ISBN: 978-0-470-45037-6 
 written by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur; Business model generation. ISBN: 978-0-470-87641-1 

 

Bibliografia Complementar / Complementary Bibliography
 D. Sternberg; How to complete and survive a doctoral thesis, St.Martins Press, 1981

 M. Young; The Technical Writer’s Handbook, University Science Books, 2002
 J. Losee; A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford Univ Press, 2001

 Robert A. Day; How to write and publish a scientific paper. ISBN: 0-521-36760-3
 Michael P. Marder; Research Methods for Science, Cambridge University Press, 2011. ISBN: 9780521145848

 Donal O'Connell; Harvesting External Innovation : Managing External Relationships and Intellectual Property,, Gower
Pub., 2011

Mapa X - Processamento de Sinal: Princípios e Aplicações / Signal Processing: Principles and Applications

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Processamento de Sinal: Princípios e Aplicações / Signal Processing: Principles and Applications

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira (14T + 7OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Aníbal João de Sousa Ferreira (14T + 7OT)

 José Manuel Neto Vieira (14T + 7OT)
 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Esta unidade curricular aborda tópicos avançados de processamento de sinal que são representativos de conceitos e
técnicas importantes que surgem frequentemente em diferentes áreas e desafios relacionados com as
telecomunicações. Esses tópicos incluem processamento de sinal estocástico, estimação espetral, filtros multi-
cadência e bancos de filtros, problemas inversos, sinais e sistemas caóticos e otimização combinatorial. Estes estão
fortemente relacionados com áreas de aplicação importantes, nomeadamente a modelação de sinais, a estimação e
detecção, a codificação e comunicação multimédia de banda larga, e a análise de grandes conjuntos de dados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This course addresses advanced signal processing topics that are representative of important concepts and

techniques arising frequently in different telecommunication-related areas and challenges. Those topics include
stochastic signal processing, spectrum estimation, multirate filters and filter banks, inverse problems, chaotic signals
and systems and combinatorial optimization, and are strongly related to important application areas, namely signal
modelling, estimation and detection, broadband multimedia coding and communication, and analysis of large data
sets.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1.0-Processos aleatórios de tempo-discreto

 Matrizes de autocorrelação e autocovariância
 A representação em inovações de vetores aleatórios

 A densidade espetral de potência e suas propriedades
 2.0-Estimação espetral

 Métodos não paramétricos
 Métodos paramétricos

 Estimação espetral baseada na decomposição em valores e vectores próprios
 3.0-Processamento digital de sinal para Software Defined Radio (SDR)

 Processamento multicadência para SDR
 Sistemas multicadência e bancos de filtros

 Implementações eficientes usando FFT e decomposições polfásicas
 Sensorização espetral e radio cognitivo

 O banco de filtros multiportadora–um candidato de forma de onda para 5G
 4.0-Tópicos avançados

 Sinais que não são nem determinísticos nem estocásticos
 Fontes digitais

 Otimização combinatorial e introdução ao problema do vendedor viajante
 Outros tópicos avançados condicionados à motivação dos estudantes(e.g.análise espectral com informação parcial,

problemas inversos, sensorização compressiva)

6.2.1.5. Syllabus:
 1.0 - Discrete-time random Processes

 autocorrelation and autocovariance matrices
 innovations representations of random vectors

 power spectrum and its properties
 

2.0 - Spectrum estimation
 non-parametric methods

 parametric methods
 eigen decomposition-based spectrum estimation

 

3.0 - Digital Signal Processing for Software Defined Radio
 Multirate Processing for SDR

 Multirate systems and filter banks
 Efficient implementations using FFTs and polyphase decompositions

 Spectrum sensing and cognitive radio
 Filter Bank Multicarrier – a waveform candidate for 5G

 

4.0 - Advanced topics
 Signals that are neither deterministic nor stochastic

 Digital fountains
 Combinatorial optimization and an introduction to the travelling salesman problem

 Other topics depending on student motivation (e.g. spectral analysis with partial information, inverse problems,
compressed sensing).

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

 Após a conclusão da uc,os estudantes serão capazes de identificar e aplicar conceitos,técnicas,ferramentas e
sistemas relevantes de processamento de sinal em diferentes contextos incluindo e.g.a análise e modelação de
sinais,a codificação e modulação,compreenderão q os bancos de filtros são usados não apenas nas áreas tradicionais
de telecomunicações, como a estimação espectral e a modulação baseada em OFDM,mas também em novas
tendências tecnológicas, como a sensorização espetral e o rádio cognitivo.Os resultados e as competências de
aprendizagem incluem:

 •familiarização com conceitos e ferramentas importantes para o processamento d sinal estocástico e estimação
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espetral
 •compreensão dos fundamentos do processamento multicadência

 •exploração de novos conceitos e teorias, nomeadamente sinais que não são nem deterministicos nem estocásticos
 •capacidade de extrair informações importantes da literatura técnica

 •capacidade de pensar,escrever e falar(inclui competências de apresentação)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 Upon successful conclusion of this course, students will be able to identify and apply relevant signal processing

concepts, techniques, tools and systems in different technological contexts addressing e.g. signal analysis and
modelling, coding and modulation. In particular, students will comprehend that filter banks are used not only in
traditional telecommunication areas such as spectral estimation and OFDM-based modulation, but also in new
technological trends such as spectrum sensing and cognitive radio. Specific learning outcomes and competences
include

 •familiarity with important concepts and tools for stochastic signal processing and spectrum estimation,
 •understanding of the fundamentals of multirate processing,

 •exploration of new concepts and theories, namely signals that are neither deterministic nor stochastic,
 •ability to extract important information from technical literature,

 •ability to think, write and talk (includes presentation skills).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Professores da Universidade do Porto e da Universidade de Aveiro estarão igualmente envolvidos no ensino da

unidade curricular. Os tópicos serão explicados e discutidos em aulas teóricas (duas aulas de 2 horas por semana),
onde a teoria será apresentada e exercícios aplicados e exemplos reais de exemplos de tecnologias baseadas em
processamento de sinal também serão abordados. Materiais de ensino relevantes, incluindo diapositivos e outro
material de apoio usado nas aulas, serão disponibilizados aos estudantes na plataforma Moodle. Nesta unidade
curricular, a avaliação baseia-se apenas na modalidade de avaliação distribuída sem exame final. Pelo menos três
trabalhos de casa e / ou relatórios de auto-estudo e / ou apresentações individuais ou em grupo serão propostos aos
estudantes com base em tópicos selecionados. A classificação final resulta como uma soma ponderada das
classificações dos trabalhos de casa, relatórios ou apresentações.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Professors from the University of Porto and the University of Aveiro will be equally involved in the teaching of the

course. Topics will be explained and discussed in lectures (two 2-hour classes per week) where theory will be
presented and applied exercises and real illustrative examples of signal processing-based technologies will also be
addressed. Relevant teaching materials including slides handouts will be made available to students on the Moodle
platform. In this course the evaluation is based solely on a distributed evaluation without final exam. At least three
home assignments and/or self-study reports and/or individual or group presentations, will be proposed to students on
selected topics. The final mark results as a weighted sum of the grades of the home assignments, reports or
presentations.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Dado que esta unidade curricular aborda tópicos avançados de processamento de sinal que são representativos de

conceitos e técnicas importantes que surgem frequentemente em diferentes áreas relacionadas às telecomunicações,
e que podem incluir também tópicos avançados que servem interesses específico dos estudantes, é adotada nas aulas
uma abordagem combinada de discussão teórica , ilustração prática e aplicação de conceitos. Esta é usada para
motivar os estudantes a abordar tópicos específicos, possivelmente por eles escolhidos, e fazer evidência, na aula ou
em relatório, dos resultados do seu estudo e / ou trabalho experimental.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 Since this course addresses advanced signal processing topics that are representative of important concepts and

techniques arising frequently in different telecommunication-related areas, and that may include also advanced topics
that serve specific interest of the students, a combined approach is adopted in classes of theory discussion, practical
illustration and application of concepts. This is used to motivate students to address specific topics, possibly of their
chosen, and to make evidence, in class or in a report, of the outcomes of their study and/or experimentation results.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 John G. Proakis, "Digital Signal Processing", Prentice Hall, 2007

 Monson Hayes, “Statistical Digital Signal Processing and Modeling”, John Wiley & Sons, New York, 1996
 Richard G. Lyons, "Understanding Digital Signal Processing", Prentice Hall, 2004

 P. P. Vaidyanathan, “Multirate Systems and Filter Banks”, Prentice-Hall, 1993
 Manfred Schroeder, “Fractals, Chaos, Power Laws”, Dover Publications, 2009
 

Mapa X - Sistemas de Comunicações Móveis / Mobile Communications Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Sistemas de Comunicações Móveis / Mobile Communications Systems
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Atílio Manuel da Silva Gameiro (21T+7OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 António Navarro Rodrigues (21T+7OT)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Capacidade de identificar e compreender os principais requisitos, problemas, limitações, parâmetros e componentes

utilizados no projeto de links de rádio ponto a ponto e multiutilisador.
 Capacidade de entender a racionalidade das soluções adotadas nos sistemas existentes e emergentes.

 Maior sensibilidade a tópicos emergentes para os futuros sistemas sem fios / móveis, traduzidos na capacidade de
participar do desenvolvimento e proposta de novas técnicas visando atender os objetivos previstos para sistemas
futuros.

 Capacidade de extrair informações de artigos científicos na área. 
Desenvolvimento de técnicas de escrita e apresentação.

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Ability to identify and understand the main requirements, issues, limitations, parameters and components used in the

design of point to point and multi-user radio links
 Ability to understand the rationale for the solutions adopted in existing and emerging systems Increased sensibility to

cutting-edge topics in future wireless / mobile systems, translated in the capacity to participate in the development and
proposal of new techniques aiming to answer the goals foreseen for future systems

 Ability to extract information from scientific papers in the area. • Technical writing and presentation skills.
 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Comp.Expositiva

 I.Introdução e princípios básicos
 1Introdução aos sistemas e dispositivos sem fio

 2Redes sem fio
 •Os diferentes tipos

 •Sistemas atuais
 •Atribuição d espectro para sistemas atuais

 IIO canal sem fios
 •Efeitos d propagação q afetam a comunicação,parâmetros usados para caraterizar canais sem fio,perda e

sombreamento do caminho
 •Caraterização estatística d multipercurso

 •Capacidade do link sem fios
 IIICapacidade,diversidade sistemas com antenas múltiplas e multiutilizador

 1Sistemas multiportadora
 •OFDMA,SC-FDMA

 2Diversidade/capacidade
 •Noções

 •Limites e compromissos diversidadevscapacidade
 •Algoritmos

 3Múltiplos sistemas d antena
 •Benefícios

 •Algoritmos
 4Sistemas multiutilizadores

 Comp.pesquisa da literatura
 Abordar tópicos q representam tendências e técnicas emergentes no campo dos sistemas de comunicação sem

fios/móvel.Os temas p/a este componente serão propostos no início e serão designados como lição d casa p/a
pesquisa e apresentação d estudantes.

6.2.1.5. Syllabus:
 Lectures

 IIntroduction and basic principles 
 1Introduction to wireless systems and devices

 •Mobile and wireless devices
 •Components of a radio system

 •Electromagnetic spectrum
 2Wireless networks

 •The different types
 •Current systems

 •Spectrum allocation for current systems
 IIThe wireless Channel 

 •Propagation effects that affect the communication parameters used to characterize wireless channels,path loss and
shadowing

 •Statistical characterization of multipath
 •Capacity of the wireless link

 IIICapacity,Diversity and Multiuser systems
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1Multicarrier systems
 •OFDMA,SC-FDMA

 2Diversity/capacity
 oBasic notions

 oBounds and tradeoffs
 oAlgorithms

 3Multiple antenna systems
 oBenefits

 oAlgorithms
 4Multiuser systems 

 Literature research 
 To approach topics that represent trends and emerging techniques in t field of wireless/mobile communication

systems.T topics will be proposed at t beginning of t course will be assigned as homework for student research and
presentation.

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

 Uma visão integrada das comunicações sem fio, necessária para participar do desenvolvimento de novas soluções
requer compreensão e domínios de três aspetos fundamentais:

 • Modelização do canal de transmissão e uma compreensão dos fenómenos físicos por detrás dessa modelização,
com o objetivo de avaliar os limites permitidos.

 • Os aspetos básicos do dimensionamento das formas de onda de modo a obter uma transmissão fiável através de um
canal muito adverso.

 • Compreender, que aspetos adicionais devem ser considerados para além do ‘link’ ponto a ponto para alcançar um
projeto eficiente do sistema, explorando o efeito da rede.

 Além disso, a unidade curricular inclui uma segunda componente que lida com técnicas emergentes e novos
paradigmas que são abordados através de apresentações de estudantes. 

 A junção desses dois componentes permite atingir os objetivos de um curso que fornece um know-how sólido sobre o
básico, enquanto promovendo uma previsão de capacidade.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 An integrated vision of wireless communication,necessary to participate in the development of new solutions requires

mastering and understanding of three fundamental aspects:
 •Modeling the transmission channel,and an understanding of physical phenomena behind such modeling,in order to

assess the limitations of what is a model.
 •The basic aspects of signal design to achieve reliable transmission of information over a very adverse channel.

 •The understanding that when efficiently designing a network we depart from a point to point link and that additional
aspects have to be considered to achieve a system efficient design exploiting the network effect

 Furthermore the course includes a second component dealing with emerging techniques and new paradigms that are
covered through students presentations as part of their work assignments.The junction of these two components
allows to achieve the goals of a course providing solid know-how about the basics while fostering a capacity foresight

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas

 • Componente 1 – Parte expositiva por parte dos docentes dos tópicos listados no plano de estudos. Isso inclui
exposição e explicação da teoria, bem como a resolução de problemas de projetos ilustrativos.

 • Componente 2 - Trabalho de pesquisa realizado pelos estudantes sobre conceitos / técnicas emergentes que são
discutidos nas aulas e terminando com um relatório escrito e apresentação final.

 Classificação
 • Exame final de 50%

 • 40% Trabalho escrito e apresentação
 • Participação nas aulas de 10%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Lecturing and literature research

 •Component 1 - Exposition by the lecturers of the topics listed in the syllabus. This includes exposition and
explanation of the theory as well as the resolution of illustrative design problems.

 •Component 2 - Research work done by the students on emerging concepts/ techniques that are discussed in the
classes and ending with a written report and final presentation.

 Grading
 •50% Final exam

 •40% Written assignments and presentations 
 •10% Class participation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Conforme referido nas seções anteriores, o objetivo desta unidade curricular é fornecer uma visão abrangente e

atualizada de requisitos e técnicas usadas / promissoras para os “links” ponto a ponto e “multilinks” em redes sem
fio.

 Isso requer exposição de conceitos teóricos fundamentais e bem estabelecidos, que é essencialmente coberto pelo
componente 1, mas também requer alguma capacidade em entender quais são os desafios e tendências sendo capaz
de analisar quais são as técnicas mais promissoras para lidar com eles.
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Esta competência é alcançada pela combinação do componente 1, que procura explicar os conceitos de forma causal
(explicando por que uma determinada tendência faz sentido, quais os problemas percecionados que justificaram a
investigação numa direção específica etc.) e também com a componente 2. Nesta última componente, o objetivo é
incutir aos estudantes uma atitude pró-ativa estimulando-os a pesquisar a literatura sobre tópicos emergentes, de
modo a compreenderem os desafios que as limitações das técnicas clássicas não conseguem superar, o que está
sendo proposto e uma classificação em termos de ‘Quão promissoras as diferentes soluções se afiguram’.

 A coerência do programa que combina uma parte mais passiva da absorção do conhecimento bem estabelecido, com
uma segunda parte mais ativa permite, na nossa opinião, atingir os objetivos de ter uma visão integrada, mas não
dogmática, permitindo a compreensão do presente e participação nos desenvolvimentos do futuro.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 As referred in the previous sections, the goal of this course is to provide comprehensive and updated vision of

requirements and techniques used / promising for the design links (multilinks) in wireless networks
 This requires exposure to fundamental well established theoretical concepts, which is essentially covered by

component 1 of the course, but also requires some foresight ability to understand what are the challenges and what
may turn out to be the most promising techniques for dealing with them.

 This competency is achieved by the combination of component 1, which seeks to explain the concepts in a causal
driven way (explaining why a particular trend makes sense, what the problems experienced at some point that fostered
research towards a specific direction etc), with the component 2. In the latter the aim is to instill students with a
proactive attitude by having them to do literature research about emerging topics, understand what challenges arise
that the limitations of classical techniques cannot overcome, what is currently being proposed and make a
classification on how promising the different solutions look.

 The coherency of the program combining a more passive part dealing with the absorption of sound knowledge, with a
more active second part allows in our opinion to achieve the objectives of having an integrated but not dogmatic view,
enabling an understanding of the present and participation in the development in the future.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 A.Goldsmith,Wireless communications,Cambridge University Press,2005

 D.Tse and P. Viswanath,Fundamentals of Wireless Communication,Cambridge University Press,2005
 S. Glisic, Advanced wireless Networks: 4G Technology, John Wiley and Sons,2006

 Qizheng Gu “RF System Design of Transceivers for Wireless Communications”,Springer Verlag,2005.
 S.M. Alamouti "A simple transmit diversity technique for wireless communications".IEEE Journal on Selected Areas in

Communications16(8):1451–1458
 Bernard Skalar, Digital communications, Fundamentals and Applications, Prentice Hall

 Jian Song, Zhixing Yang, Jun Wang, Digital Terrestrial Television Broadcasting: Technology and System, Wiley, 2015
 H.E von Renouard , Paul Dambacher, Digital Terrestrial Television Broadcasting Designs, Systems and Operation,

Springer, 2012
 Tuan Ta, A Tutorial on Low Density Parity-Check Codes

Mapa X - Comunicações Óticas / Optical Communications

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Comunicações Óticas / Optical Communications

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Henrique Manuel de Castro Faria Salgado (8h T; 2h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Mário José Neves de Lima (2hT; 4h OT)

 António Luís Jesus Teixeira (16h T; 4h OT) 
 Luís Manuel de Sousa Pessoa (16h T; 4h OT)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular visa proporcionar aos estudantes os fundamentos relacionados com os sistemas e redes de

comunicação óticos, apresentando os cenários atuais (núcleo da rede e acesso), e prevendo redes óticas de próxima
geração (NGN). As competências a serem adquiridas pelos estudantes são: 

 -Conhecimento orientado ao projeto de sistemas de comunicação óticos
 -Conhecimento orientado aos sistemas óticos de geração futura (núcleo/acesso)

 -Capacidade de procura de informação na investigação em sistemas óticos avançados e de redes de futura geração
 Os resultados da aprendizagem são a aquisição das competências orientada ao projeto bem como a capacidade de

identificar tópicos relevantes de investigação em redes e sistemas óticas de próxima geração.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This course aims to provide students with the fundamentals of optical communication systems and networks, by

presenting the current scenarios (network core and access), and discussing next-generation optical networks
(NGN).Upon completion of this course, the student will be able to understand the principles of optical communications
systems and acquire:

 -Knowledge on aspects related to next generation optical networks (core/access)
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- Knowledge of project-oriented optical communication systems 
 - Ability to search for information on research in advanced optical systems and networks for future generation 

 The learning outcomes are acquiring the skills oriented to system design as well as the ability to identify relevant
topics for research in optical networks and next generation systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1.Fundamentos de comunicações ópticas 

 1.1Fibras ópticas
 Teoria geométrica e electromagnética da propagação da luz em fibras mono/multimodo 

 Mecanismos de atenuação
 Dispersão

 Tipos de fibra 
 Mecanismos de espalhamento

 Limitações da fibra
 1.2 Fontes ópticas

 Fundamentos de operação
 LEDs e díodos laser

 Ruído e “chirp”
 Limitações da fibra (taxa x distância)

 Modulação em intensidade
 1.3. Amplificadores ópticos
 Amplificadores: EDFA, Raman, SOA

 Operação do EDFA
 EDFA em sistemas WDM

 1.4. Fotodíodos e receptores
 PIN e APD

 Fontes de ruído
 Receptores com pré-amplificação

 Detecção directa e coerente
 1.6. Efeitos não lineares

 SPM, XPM, 
 Propagação de impulsos

 1.7 Formatos de modulação avançados
 Modulador Mach-Zehnder

 Formatos (transmissor, receptor, características espectrais)
 2 Redes ópticas de futura geração

 2.1. Cenários actuais
 Redes metro

 Redes locais
 2.2. Redes “Core/metro”

 Componentes/Projecto
 2.3. Redes de acesso

 Componentes
 Topologias FTTx

 Tecnologias de acesso
 Standards (xPON)

6.2.1.5. Syllabus:
 1.Fundamentals of optical communications

 1.2Optical fibers
 Geometric and mode theory of light propagation in multimode/monomode fibers 

 Fiber types
 Attenuation mechanisms

 Dispersion
 Scattering Mechanisms

 1.3.Optical Sources
 Operation basics

 LEDs and laser diodes
 Noise and chirp

 Fiber limitations(bit rate xdistance)
 Intensity modulation(direct and external)

 1.3.Optical amplifiers
 Different types of amplifiers(EDFA,Raman,SOA)

 EDFAoperation
 EDFA in WDM systems

 1.4.Photodiodes and receivers
 PIN and APD

 Noise sources
 Pre-amplified receivers

 Direct and coherent detection
 1.6.Nonlinear effects in fiber

 SPM,XPM, 
 Pulse propagation
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1.7.Advanced modulation formats
 Mach-Zehnder modulator

 Formats(transmitter,receiver,spectral characteristics)
 2 Next generation optical networks

 2.1.Nowadays scenarios(competing technologies)
 Metro networks

 Local networks
 2.2.Core/metro networks

 Components involved
 Design

 2.3.Access networks(NGA)
 Components involved

 Topologies FTTx
 Access Technologies

 Standards(xPON)

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

 Após a conclusão da unidade curricular o estudante será capaz de compreender os aspetos mais importantes da
propagação de luz, os princípios da optoelectrónica dos dispositivos envolvidos, bem como o estudo de projeto de
sistemas e redes óticas. Para atingir este objetivo são estudados os fundamentos de propagação em fibra ótica como
meio capaz de guiar a luz ,os diferentes tipos de fibras, o funcionamento dos diversos dispositivos que viabilizam a
transmissão (fontes e recetores ótico)s, bem como as limitações dos sistemas de fibra ótica, nomeadamente da
atenuação, dispersão e efeitos não-lineares. Este ponto de partida permite posteriormente explorar conceitos mais
abrangentes das redes atuais “core”/metro e a rede de acesso e de futura geração, ao nível da conceção, tecnologias,
“standards” e sua evolução

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 Upon completion of this curricular unit, students will be able to understand the most important aspects of propagation

of light, the principles of the optoelectronic devices as well as the study of system design and optical networks. To
achieve this, the fundamentals of light propagation in optical fiber as a medium capable of guiding light are studied, as
well as the different fiber types, the operation of the various devices enabling the transmission (sources and optical
receivers), and the limitations introduced by the optical fiber including attenuation, dispersion and nonlinear effects.
This starting point allows to further explore broader concepts of today's networks "core" / metro and access network
and next generation, in terms of design, technology, "standards" and its evolution.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Horas de contacto: aulas de exposição 42 h; aulas tutoriais – 14 h Nas aulas de exposição são introduzidos os

principais conceitos teóricos, usando material audiovisual de apoio ao processo de aprendizagem e para a
apresentação dos trabalhos de pesquisa dos estudantes. Os trabalhos práticos tutoriais serão dedicadas a aspetos
relacionados com dispositivos e sistemas em comunicações óticas: (avaliação de transmissão / receção e
desempenho, caracterização componentes óticos; OTDR; amplificadores óticos; fontes / recetores; PONs). O
processo de avaliação inclui um exame final e um conjunto de relatórios relativos aos trabalhos tutoriais, assim como
uma monografia sobre um tema relevante para a unidade curricular e a apresentação oral de um artigo selecionado. 
A nota final é uma média pesada: exame final (40%) relatório dos trabalhos (15%) apresentação oral de artigo
(15%) Monografia (30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Lecture discussions and tutorial presentations complemented by guided work. The theoretical material will be

complemented by specific application examples or case-studies. The lectures are intended to study the theoretical
aspect of the course. They are based on audio-visual presentations. 

 The guided practical tutorials will focus on optical communications related aspects: (e.g. transmission/reception and
performance assessment; optical components characterization; OTDR; optical amplifiers; sources/receivers; PONs). 

 A final examination is held after completion of the lectures. The final mark awarded to the student, is in accordance
with the following weights: 40% Final exam 15% Oral presentation of selected paper(s) 

 15% Reports on guided practical work 30% Written assignment on a topic relevant to the course.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Este documento descreve uma unidade curricular ao nível de terceiro ciclo (Ph.D.) em Comunicações Óticas 

 ministrado no Programa MAP-Tele Doutorado em Telecomunicações. Ele é oferecido em conjunto pelo (i)
Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Universidade do Porto e (ii) Departamento de
Eletrónica, Telecomunicações e Informática, Universidade de Aveiro. O objetivo é expor aos estudantes as ideias
fundamentais e da tecnologia envolvida nos atuais e futuros sistemas de comunicações óticas, incluindo a análise e
projeto desses sistemas. As aulas teóricas tem como objetivo expor aos estudantes a teoria da unidade curricular
através de apresentações que serão disponibilizados através da plataforma Moodle. Além disso, vai permitir que os
estudantes tenham contato com uma equipa de instrutores que estão ativamente envolvidos em investigação na área
de comunicações óticas, sendo expostos a questões teóricas, bem como aplicações de ponta de reconhecida
importância. Os trabalhos tutoriais e apresentações dadas visam dar aos estudantes o contacto com questões de
implementação prática dos sistemas e a capacidade de extrair informação de artigos científicos na área, e adquirir
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habilidades de redação técnica e de apresentação. O exame final, trabalhos e participação nas aulas permitirá à
equipa avaliar o nível de conhecimento adquirido pelos estudantes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 This document describes a Ph.D. level course on Optical Communications intended for the MAP-Tele Doctoral

Programme in Telecommunications. It is jointly offered by (i) Departamento de Engenharia Electrotécnica e de
Computadores, Universidade do Porto and (ii) Departamento de Electrónica, Telecomunicacões e Informáatica,
Universidade de Aveiro. The objective is to expose students to the fundamental ideas and the technology involved in
current and future optical communication systems, including the analysis and design of those systems. 

 The theoretical classes will expose students to the theory of the course through presentations which will be made
available through the Moodle platform. Additionally, it will enable students to have contact with a team of instructors,
who have been actively involved in research in the field of optical communications, who will expose them to both
theoretical issues as well as cutting-edge applications of recognized importance. The given tutorial assignments and
presentations aims at giving students the direct contact with issues concerning the practical implementation of these
systems and the ability to extract information from scientific papers in the field and acquire technical writing and
presentation skills. The final exam, assignments and class participation will enable the team to assess the knowledge
level acquired by the students. 

 The teaching methodologies all together aim at providing the required knowledge in the field of Optical
Communications at the level of the PhD, preparing students for their future thesis work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 L. Kazovsky, S. Benedetto, A. Willner, Optical fibre communications systems, Artech House, 1996.

 G. P. Agrawal, Applications of Nonlinear Fiber Optics, Academic Press, 2001.
 G. P. Agrawal, Fiber-Optic Communication Systems, Third Edition, Wiley, 2002. P. Kaminow and T. L. Koch (edts),

Optical fibre telecommunications IV, Academic Press, 2002.
 G. P. Agrawal, Nonlinear fibre optics, Wiley, Third Edition, 2004.

 Josep Prat, Next-Generation FTTH Passive Optical Networks, Springer, 2008.
 I. Tomkos, M. Spyropoulou, K. Ennser, M. Kohn, B. Mikac, Towards Digital Optical Networks, Springer, 2009

 

Mapa X - Circuitos de RF e Subsistemas / RF Circuits and Subsystems

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Circuitos de RF e Subsistemas / RF Circuits and Subsystems

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 José Carlos Esteves Duarte Pedro (14T+4,6OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 José Machado da Silva(14T + 4,8OT); 

 Nuno Borges de Carvalho (14T + 4,6OT);

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Com a UC pretende-se munir os estudantes de um conjunto de conhecimentos básicos em circuitos e subsistemas

eletrônicos de RF e destina-se a complementar os conhecimentos básicos de graduação em eletrónica e
telecomunicações a estudantes de doutorado, pois os sistemas de RF são a base de todos os sistemas sem fio. Os
resultados de aprendizagem esperados no final da UC:

 1. Assimilação dos conceitos básicos de circuitos de RF e sua operação;
 2. Compreensão das diferentes unidades de medida que são usadas para medir sinais de RF

 3. Compreensão como os equipamentos de teste e medida (T&M) são construídos internamente
 4. Testes e medidas de componentes típicos sem fio

 5. Projeto de circuitos híbridos de RF
 6. Conhecer os características e limitações de desempenho das tecnologias MOS em aplicações de RF;

 7. Compreender as bases da micro fabricação de componentes passivos e ativos em tecnologia MOS e respetivos
modelos funcionais;

 8. Analisar e projetar circuitos de RF em tecnologia MOS;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 RF Circuits and SubSystems intends to provide students with a set of basic knowledge in circuits and electronic

subsystems of RF. This course complements undergraduate basic knowledge in electronics and telecommunications
to doctoral students because RF systems are the basis of all wireless systems. Summary of the expected learning
outcomes at the end of the UC:

 1. Understanding the basics of RF circuits and their operation;
 2. Understand the different measurement units that are used to measure RF signals

 3. Understand how test and measurement (T&M) equipment’s are internally build
 4. Test and measure typical wireless components

 5. Hybrid RF integrated circuit design
 6. Get acquainted with the characteristics and performance limitations of MOS technologies in radio frequency

applications;
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7. Know the fundaments of microfabrication of passive and active devices in MOS technology and the respective
functional models.

 8. Analysis and design of radio frequency circuits in MOS technologies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Medição e instrumentação para comunicações sem fio

 1.1 Introdução à medição de transcetores sem fio
 1.2 Visão geral da instrumentação para sistemas de rádio

 1.3 Introdução à excitação do sinal
 1.4 Sistemas de teste para caracterização e modelagem de sistemas sem fio

 

2. Componentes e circuitos de RF
 2.1 Visão geral dos componentes RF passivos e ativos

 2.2 Cálculo e síntese de redes de adaptação
 2.3 Projeto de amplificadores de RF

 

3. Circuitos RF CMOS
 3.1 Revisão geral da tecnologia MOS em aplicações de radiofrequência; Revisão da física dos semicondutores;

Modelação e implantação de transístores MOS para radiofrequência.
 3.2 Implantação de componentes passivos em tecnologia MOS; Modelação e cálculo de ruído em circuitos eletrónicos;

 3.3 Projeto e análise de circuitos em tecnologia MOS: amplificadores de baixo ruído; misturadores; osciladores e
osciladores controlados por tensão; e amplificadores de potência.

6.2.1.5. Syllabus:
 1. Measurement and Instrumentation for Wireless Communications

 1.1 Introduction to Measurement of wireless transceivers 
 1.2 1 Overview of Instrumentation for wireless systems

 1.3 Introduction to Signal excitation
 1.4 Test benches for wireless systems characterization and modelling

 

2. RF Components and Circuits
 2.1 Overview of RF Passive and Active Components

 2.2 Modelling and calculation of Matching Networks
 2.3 RF Amplifier Design

 

3. RF CMOS Circuits 
 3.1 Overview of MOS RF technology; Revision of MOS physics; Modelling and layout of RF MOS transistors.

 3.2 Passive components in MOS technology; Modelling and calculation of noise in electronic circuits.
 3.3 Design and analysis of circuits in MOS technology: low-noise amplifiers; mixers; oscillators and voltage- controlled

oscillators; power amplifiers.

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

 Após a conclusão bem-sucedida nesta unidade curricular, os estudantes terão um conhecimento sobre os
equipamentos de teste e técnicas de medida utilizadas em eletrónica de rádio frequência. Um conhecimento sobre
componentes RF passivos e ativos; a capacidade de cálculo e síntese de redes de adaptação e o projeto de
amplificadores de RF e de micro-ondas em tecnologia hibrida.

 Em relação à tecnologia monolítica, os conteúdos associados à aplicação da tecnologia MOS em circuitos de
radiofrequência são também adquiridos pelo estudante tendo em vista as especificidades da tecnologia. Tal requer
uma revisão de conceitos da física dos semicondutores e da modelação de transístores MOS de modo a tornar
evidentes as particularidades e limitações inerentes.

 O estudo do projeto e análise de circuitos em tecnologia MOS é feito de modo a abordar metodologias próprias e
conhecer topologias recentemente propostas.

 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 Upon successful completion of this course unit, students will have an understanding of test equipment and

measurement techniques used in radio frequency electronics. A knowledge of passive and active RF components; the
ability to calculate and synthesize adaptive networks and the design of RF amplifiers in hybrid technology.

 Regarding monolithic technology, the contents related to the application of MOS technology in radio frequency circuits
are also acquired by the student having in mind the specificities of the technology. That requires a revision of the
physics of semiconductors, as well as of the modelling of MOS transistors, in order to make it explicit the inherent
particularities and limitations. The study of the design and analysis of circuits in MOS technologies is done in order to
identify specific methodologies and to know recently proposed topologies.

 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A metodologia de ensino é principalmente a abordagem interativa com os principais tópicos entregues pelo professor

com a participação do estudante na entrega de trabalhos selecionadas e resolução de exercícios de analise de síntese.
 Estudo de literatura relevante e preparação de monografias de revisão dos conteúdos tratados. É atribuída a cada

estudante a tarefa de estudar e apresentar diferente literatura dentro dos tópicos a tratar, sendo a apresentação em
sala de aula seguida de discussão entre os restantes estudantes e docente. Um trabalho individual final aborda o
estudo do projeto e teste de um subsistema RF particular ou tipo de circuitos.



15/12/2017 ACEF/1617/21337 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=491044ed-ae2b-fdc9-2586-59ce5549f188&formId=10e783ac-e688-7619-698b-59ce6… 50/80

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The teaching methodology is mainly of the interactive approach with the main topics delivered by the teacher with the

participation of the learner in the delivery of selected assigned subjects and resolution of analysis and synthesis
exercises.

 Study of relevant literature and preparation of monographies of revision of the treated contents. Each student is
assigned the task of studying and present different literature related to the topics to be treated, being the presentation
in the classroom followed with a discussion among the other students and teacher. A final individual work concerns
the study of the design and test of a specific RF subsystem of type of circuits.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Para alcançar os objetivos de aprendizagem, a UC é dividida em 2 componentes fundamentais:

 Uma componente de exposição teórica que apresenta conceitos e ferramentas que permitem aos estudantes
compreender o projeto e teste de circuitos e subsistemas de RF. Nestas aulas, os estudantes são encorajados a
participar ativamente da discussão dos temas e sempre que se justifica, na resolução de problemas ilustrativos.

 Uma componente teórico-prática, onde os estudantes aplicam os conhecimentos obtido na componente teórica, para a
resolução de vários problemas concretos.

 A combinação destes componentes alcança, efetivamente, os objetivos de aprendizagem, pois combina os aspetos
teóricos com uma forte componente prática incluído métodos e técnicas de medida.

 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 In order to reach the learning objectives, the UC is divided into 2 fundamental components:

 A theoretical exposition component that presents concepts and tools that allow students to understand the design and
test of RF Circuits and Subsystems. In these classes students are encouraged to participate actively in the discussion
of the themes and whenever it is justified in solving illustrative problems.

 A theoretical-practical component, where the students apply the knowledge obtained in the theoretical component, for
the efficient resolution of several concrete problems.

 The combination of these components effectively achieves learning objectives, since it combines the theoretical
aspects with a strong practical component including measurement methods and techniques.

 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Microwave and Wireless Measurement Techniques por NUNO BORGES CARVALHO and DOMINIQUE SCHREURS

Cambridge University Press, 2014
 Microwave Active Circuit Analysis and Design por Clive Poole e Izzat Darwazeh; Academic Press, 2015.

 Microwave Engineering por David M. Pozar, 4ª edição; ISBN: 978-1-118-29813-8; December 2011.
 Microwave Transistor Amplifiers: Analysis and Design (2nd Edition) por Guillermo Gonzalez, 1997

 Fundamentals of Distributed Amplification, por Thomas T. Y. Wong, Artech House, 1993
 Microwave and RF Design: A Systems Approach por Michael Steer, 2013 

 Practical Microwave Circuits por Steve A. Maas, 2014.
 Solid-State Radio Engineering por Hernert L. Krauss, Charles W. Bostian e Frederick H. Raab, 1980 

 RF Microeletronics, por B. Razavi, Prentice Hall Communications Engineering and Emerging, 2012

Mapa X - Redes sem Fios / Wireless Networks and Protocols

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Redes sem Fios / Wireless Networks and Protocols

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Adriano Jorge Cardoso Moreira (14h T; 4,6h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Manuel Alberto Pereira Ricardo (14h T; 4,8h OT)

 Rui Luís Andrade Aguiar (14h T; 4,6h OT)
 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O estudante deverá ser capaz de: 

 1. Descrever a evolução dos sistemas de comunicações móveis; 
 2. Enumerar as tecnologias de comunicações móveis mais relevantes e identificar os seus aspetos de normalização e

atores; 
 3.Explicar a coabitação dos diferentes sistemas de comunicações móveis e a forma como interoperam para fornecer

serviços; 
 4. Descrever as capacidades técnicas e as limitações dos sistemas de comunicações móveis atuais; 

 5. Identificar as tendências de integração dos sistemas de telecomunicações; 
 6. Descrever os paradigmas emergentes nos sistemas de comunicações móveis; 

 7. Explicar os mecanismos de autenticação e controlo de acesso em sistemas de comunicações móveis e
 identificar novas aproximações para estas funções; 

 8. Descrever os modelos existentes para suporte de qualidade de serviço e identificar os problemas associados à sua
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implementação; 
 9. Descrever o conceito de arquiteturas orientadas ao serviço e fornecer exemplos de soluções existentes.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Students should be able to:

 1.Describe the evolution path of the wireless and mobile communications systems;
 2.Enumerate the most relevant wireless communications technologies and identify the corresponding

 standards and major players;
 3.Explain how the current wireless network systems cohabit;

 4.Describe the major technical capabilities and limitations of the current wireless communications systems;
 5.Identify current trends in telecommunications systems integration, from networks to service support;

 6.Describe the emerging paradigms in communications networks integration;
 7.Explain the importance of authentication and access control mechanisms in integrated wireless networks;

 8.Describe the most relevant models for the support of quality-of-service in wireless networks, and identify the
challenges for their implementation;

 9.Describe the concept of service oriented architectures and provide examples of solutions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 A UC tem 8 Unidades de Aprendizagem.

 1.Introdução às comunicações móveis
 a.Enquadramento

 b.História
 c.Normalização

 d.Evolução
 2.Fundamentos

 a.Transmissão
 b.Ligação lógica e controlo do acesso ao meio

 c.Rede
 d.Mobilidade

 e.Aspetos de investigação
 3.Sistemas de telecomunicações

 a.GSM
 b.GPRS

 c.UMTS
 d.LTE

 e.TETRA
 f.Difusão e satélite

 4.Redes do IEEE
 a.WPAN

 b.WLAN
 c. WMAN
 5.Convergência

 a.Evolução das redes 3GPP
 b.Redes emalhadas

 c.Aspetos de investigação
 6.Qualidade de serviço

 a.Modelos
 b.Casos de estudo

 c.Aspetos de investigação
 7.Serviços

 a.Componentes Web
 b.Plataformas

 c.Aspetos de investigação
 8.Autenticação e controlo de acesso

 a.Fundamentos
 b.Modelos

 c.Casos de estudo
 d.Aspetos de investigação

6.2.1.5. Syllabus:
 1.Introduction to Wireless Networks and Protocols

 a.Overview
 b.History

 c.Standards and market issues
 d.Evolution and trends

 2.Fundamentals of wireless communications
 a.Transmission

 b.Wireless data links and medium access control
 c.Networking

 d.Mobility concepts
 e.Research issues

 3.Telecommunications systems
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a.GSM
 b.GPRS

 c.UMTS
 d.LTE

 e.TETRA
 f.Broadcast and satellite

 4.IEEE wireless data networks
 a.WPAN

 b.WLAN
 c.WMAN
 5.Convergence and interoperability

 a.Evolution of 3GPP networks
 b.Wireless mesh networks

 c.Research issues
 6.Quality of service
 a.Characterization and models

 b.Case studies: 3GPP-QoS, IEEE-QoS, IP-QoS
 c.Research issues

 7.Support for services and applications
 a.Web services components

 b.Services and applications platforms
 c.Research issues

 8.Authentication and access control
 a.Fundamentals of Authentication and Access Control

 b.Characterization and models
 c.Case studies:3GPP,802.1x,3GPP

 d.Research issues

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

 Existe um mapeamento claro entre as Unidades de Aprendizagem e os Resultados de Aprendizagem. A notação [ k.
Unidade de Aprendizagem : i, j ] é usada para representar que a Unidade de Aprendizagem k endereça o Resultado de
Aprendizagem i e o Resultado de Aprendizagem j.

 1.Introduction to Wireless Networks and Protocols: 1, 2
 2.Fundamentals of wireless communications: 1,2,

 3.Telecommunications systems – Existing systems and concepts: 1,2, 4,
 4.IEEE wireless data networks – Existing example standards: 1,2, 4,

 5.Convergence and interoperability of wireless systems: 3, 4, 5, 6,
 6.Quality of service: 5, 6, 8

 7.Support for services and applications: 5, 6, 9
 8.Authentication and access control: 5, 6, 7

 Cada Resultado de Aprendizagem é endereçado em, pelo menos, uma Unidade de Aprendizagem.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 There is a matching between the Learning Units and the Learning Outcomes. The notation [ k. Learning Unit : i, j ] is

used below to represent that Learning Unit k addresses the Learning Outcome i and the Learning Outcome j.
 1.Introduction to Wireless Networks and Protocols: 1, 2

 2.Fundamentals of wireless communications: 1,2,
 3.Telecommunications systems – Existing systems and concepts: 1,2, 4,

 4.IEEE wireless data networks – Existing example standards: 1,2, 4,
 5.Convergence and interoperability of wireless systems: 3, 4, 5, 6,

 6.Quality of service: 5, 6, 8
 7.Support for services and applications: 5, 6, 9

 8.Authentication and access control: 5, 6, 7
 Every Learning Outcome is addressed in at least one Learning Unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 O trabalho desenvolvido com os estudantes durante o semestre será feito em torno de desafios de

 aprendizagem que são tratados no contexto das seguintes atividades:
 • Aulas para apresentação de tópicos do programa e para monitorização e avaliação do trabalho desenvolvido pelos

estudantes;
 • Trabalho desenvolvido pelos estudantes incluindo pequenos sumários descritivos de tópicos estudados ou

 revisão de artigos científicos;
 • Apresentações orais feitas pelos estudantes sumariando alguns dos estudos efetuados;

 • Um pequeno projeto de investigação num dos tópicos de WNP.
 Aos estudantes serão fornecidos indicadores para leitura, incluindo capítulos de livros e artigos científicos.

 Os estudantes são avaliados através de 3 componentes:
 • Exame final: 50% (classificacão mínima de 8.0/20)

 • Revisão de artigos e apresentações orais: 20%
 • Projeto de investigação: 30%
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The curricular unit is organized as a set of learning units. Each unit covers a set of topics and addresses a set

 of expected learning outcomes. Work throughout the semester will be based on learning challenges, and it
 includes:

 • Classes for presentation of topics of the syllabus and for assessment of the ongoing work;
 • Work performed by students, such as short summaries describing specific technologies or challenges, or

 reviewing of scientific papers;
 • Oral presentations by students summarizing the achieved results; these presentations are expected to be

 followed by group discussions on the topic;
 • A small research project in one of the topics.

 Students will be provided with lecture notes and reading material, ranging from lecture books to research
 papers.

 Students results will be assessed by three components:
 • Final exam: 50% (minimum classification of 8.0/20 required)

 • Paper review and presentation: 20%
 •Small project: 30%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Os resultados de aprendizagem são fortemente determinados pelo número e tipo de pontos de avaliação com os quais

os estudantes são confrontados. A estrutura do exame final é dada a conhecer com antecedência aos estudantes que
também têm acesso aos exames dos anos anteriores. A estrutura deste exame dá aos estudantes uma boa indicação
sobre o tipo de estudo que devem efetuar e permite aos docentes avaliar a proficiência de cada estudante
relativamente à maioria dos resultados de aprendizagem identificados.

 Esta avaliação é complementada pela revisão individual de artigos científicos e apresentações feitas pelos
 estudantes, o que permite ao estudante caracterizar o estado da arte em tópicos de investigação selecionados pelos

docentes e discutir as tendências de investigação nesses tópicos.
 O pequeno projeto de investigação consiste num estudo de simulação de redes sem fios. Este projeto permite que o

estudante defina um pequeno problema de investigação, defina uma metodologia para o resolver, apresente os
resultados obtidos aos colegas e professores e escreva um pequeno artigo científico.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The learning outcomes are mainly determined by the number and type of assessment points. The structure of the final

exam is known a priori by students, who are provided with exams from previous years. The questions presented at the
exams enable professors to modulate students’ reading and to evaluate the degree of proficiency each student has
achieved with concerning most of the learning outcomes.

 This evaluation is complemented by individual review and presentation of research papers, which enable
 students to study and summarize, not only the state of the art on selected research topics, but also to explain and

discuss research tendencies on these topics.
 The small project, usually carried out as a wireless network simulation study, enables students to define a

 small research problem, to define a scientific methodology to solve the problem, to present the achieved
 results to professors and colleagues and to write a small research paper.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 •Cory Beard,William Stallings.Wireless Communications Networks and Systems.2016.Pearson

 •Jochen Schiller,Mobile Communications,2nd Edition,2003,Addison-Wesley
 •Theodore S. Rappaport,Wireless Communications-Principles and Practice,2nd Edition,2002,Prentice Hall.

 •Vijay Garg,Wireless Communications and Networks,2007,Elsevier.
 •Andrea Goldsmith,Wireless Communications,2005,Cambridge University Press.

 •Savo G.Glisic,Advanced Wireless Networks-4GTechnologies,2006,Wiley.
 •Harri Holma,Antti Toskala,WCDMA for UMTS:HSPA Evolution and LTE,5th Edition,2010,John Wiley and

 Sons Lda.
 •Ian Akyildiz,Xudong Wang;Wireless Mesh Networks,2009,John Wiley&Sons.

 •The 3G IP Multimedia Subsystem,Merging the Internet and the Cellular Worlds,Gonzalo Camarillo and Miguel a.Garcia-
Martin,Wiley,Second Edition,2005.

 •Ad-hoc Wireless Networks,Architectures and Protocols,C. Silva Murthy,B. Manoj,Prentice Hall,2004.
 •Mobile IP Technology and Applications, Stefan Raab and Madhavi W. Chandra, Cisco Press,2005.

Mapa X - Engenharia Electromagnética/Electromagnetic Engineering (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Engenharia Electromagnética/Electromagnetic Engineering (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria Inês Barbosa de Carvalho (0 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Não aplicável/Not applicable
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O estudante deve ser capaz de identificar e compreender os principais requisitos,limitações,parâmetros e

fundamentos associados à geração,propagação e radiação d ondas electromagnéticas.Em particular,deve ser capaz
de:

 a.compreender as características ondulatórias da tensão e corrente em linhas d transmissão
 b.analisar linhas d transmissão como elementos de circuitos

 c.compreender os fenómenos transitórios em linhas d transmissão
 d.projetar adaptadores d impedância

 e.compreender o mecanismo físico dos guias d onda
 f.compreender o comportamento d diferentes guias d onda

 g.determinar os modos de propagação e as suas características principais
 h.calcular a frequência de oscilação das cavidades

 i.compreender o princípio de operação de fibras óticas
 j.compreender o fenómeno da radiação

 k.reconhecer diferentes tipos de antenas
 l.compreender os parâmetros fundamentais de antenas

 m.calcular os parâmetros de antenas lineares finas
 n.possuir conhecimentos elementares sobre modelização de antenas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The student must be able to identify and understand the main requirements, limitations, parameters, and the

fundamentals associated with the generation, propagation, and radiation of electromagnetic fields. In particular, the
student must be able to:

 a.understand the wave characteristics of voltage and current in transmission lines
 b.analyse transmission lines as circuit elements

 c.understand transient phenomena in transmission lines
 d.design impedance matching circuits

 e.understand the physical mechanism behind waveguiding
 f. understand the behaviour of different waveguiding structures

 g.compute the propagation modes and their main characteristics
 h.compute the oscillation frequency of cavities

 i.understand the principles of operation of optical fibers
 j. understand the radiation mechanism

 k.recognize different types of antennas
 l. discuss the fundamental antenna parameters

 m.compute the antenna parameters for linear wire antennas
 n. have the basic knowledge about antenna modelling

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Campos eletromagnéticos variantes no tempo: Equações de Maxwell; Condições fronteira.

 2.Propagação de ondas: Polarização; Energia; Potência e vetor de Poynting; propagação em meios com perdas.
 3.Reflexão e transmissão: Leis de Snell; Incidência normal e oblíqua.

 4.Linhas de transmissão: Equações gerais; Parâmetros das linhas de transmissão; Linhas de transmissão de
comprimento finito; Diagrama de Smith; Adaptação de impedâncias; Fenómenos transitórios.

 5.Guias de onda e cavidades: Guias de onda metálicos e dielétricos; Cavidades.
 6.Teoremas e princípios eletromagnéticos: Teoremas de reciprocidade, da dualidade

 e da unicidade; Teoria das imagens; Princípio da sobreposição.
 7.Vetores potenciais: Solução da equação de onda não homogénea do vetor potencial; Radiação do campo distante.

 8.Antenas: Mecanismo de radiação; Parâmetros fundamentais de antenas; Antenas lineares finas; Agrupamentos de
antenas; Miniaturização de antenas; Introdução a ferramentas CAD.

 

6.2.1.5. Syllabus:
 1.Time-varying electromagnetic fields: Maxwell equations; Boundary conditions.

 2.Wave propagation: Polarization; Transverse electromagnetic modes; Energy considerations; Power and Poynting
vector; propagation in lossy media.

 3.Reflection and transmission: Snell’s laws; Normal and oblique incidence.
 4.Transmission lines: General transmission line equations; Transmission line parameters; Finite length transmission

lines; Smith chart; Impedance matching; Transients.
 5.Waveguides and cavities: Metallic and dielectric waveguides. Cavities.

 6.Electromagnetic theorems and principles: Reciprocity, duality, and uniqueness theorems; Image theory;
Superposition theory.

 7.Auxiliary vector potentials: Solution of the inhomogeneous vector potential wave equation; Far-field radiation.
 8.Antennas: Radiation mechanism; Fundamental parameters of antennas; Linear wire antennas; Antenna arrays and

miniaturization; Introduction to CAD tools.
 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Os capítulos 1 a 4, 7 e 8 cobrem os conceitos fundamentais da geração e propagação de ondas electromagnéticas,
sendo transversais a todos os outros objetivos.

 O capítulo 5 cobre os objetivos: a, b, c, d.
 O capítulo 6 endereça os objetivos: e, f, g, h, i.

 Finalmente, o capítulo 9 endereça os objetivos: j, k, l, m e n.
 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 Chapters 1 to 4, 7 and 8 address the fundamental concepts of electromagnetic wave generation and propagation, and

contribute to all the other objectives.
 Chapter 5 addresses objectives: a, b, c, d.

 Chapter 6 addresses objectives: e, f, g, h, i.
 Finally, chapter 9 addresses the objectives: j, k, l, m e n.

 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Aulas para exposição e discussão da matéria e aulas tutoriais para resolução de exercícios exemplificativos.

Realização autónoma de trabalhos fora das aulas. 
 Avaliação: teste escrito sobre toda a matéria (80%); Escrita de relatório sobre tópico selecionado entre um conjunto de

tópicos proposto (20%).
 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Lectures for presentation and discussion of the topics and also tutorials for exercise solving. Autonomous exercise

solving. 
Grading: Written exam: 80%; Short Paper (Monograph) on a chosen topic selected from a proposed set: 20%.

 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Esta unidade curricular tem uma natureza fundamental, baseada em métodos analíticos e, por conseguinte, as

metodologias de ensino privilegiam uma abordagem que parte dos conhecimentos elementares dos fenómenos
físicos, aplicando-os depois aos diferentes dispositivos estudados (linhas, guias e antenas). Os exercícios propostos
cobrem estas duas vertentes, uma mais fundamental e outra mais aplicada. Finalmente, o relatório sobre o tópico
selecionado pretende exercitar um raciocínio crítico e integrador sobre a matéria lecionada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 This curricular unit is of a fundamental nature, and, therefore, the chosen teaching methodologies follow an approach

that starts with knowledge of the physics fundamentals and then applies that knowledge to the different devices
studied here (transmission lines, wave guides, and antennas). The proposed problems address these two directions,
more fundamental and more applied. Finally, the short paper on a selected topic allows the student to develop a global
and integrated overview about the course program.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 1. Harrington, “Time Harmonic Electromagnetic Fields”

 2. Akira Ishimaru “Electromagnetic Wave Propagation, Radiation and Scattering”
 3. C. A. Balanis, Antenna Theory, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 1996

 

Mapa X - Plano de Tese/Thesis Workplan

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Plano de Tese/Thesis Workplan

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Aníbal João de Sousa Ferreira (21 OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Não aplicável/Not applicable

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo desta unidade curricular é a definição e planeamento do trabalho individual de investigação

 conducente à elaboração de uma tese de natureza científica, ao nível do 3º ciclo de formação, sobre um tema
 da área de conhecimento em Telecomunicações.

 O plano de Tese é submetido e sujeito a uma defesa oral pelo estudante perante o grupo de acompanhamento,
definido previamente pela comissão científica após proposta do orientador.

 Após a aprovação nesta unidade curricular, o estudante obtém aprovação, pela Comissão
 Científica do MAP-T para prosseguir os seus estudos e é-lhe permitida a inscrição definitiva no ciclo de estudos para

desenvolvimento dos trabalhos para tese.
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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he objective of this curricular unit is the definition and planning of individual research work leading to the elaboration
of a thesis of a scientific nature, at the level of the 3rd cycle of training, on a topic of the area of knowledge in
Telecommunications.

 The thesis plan is submitted and subject to an oral defense by the student before the follow-up group, previously
defined by the scientific committee after proposal of the advisor.

 After approval in this curricular unit, the student is approved by the Scientific Committee of the MAP-T to continue
his/her doctoral studies and is allowed the definitive enrollment in the cycle of studies for the development of the
thesis.

 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Os estudantes do MAP-Tele apresentam uma proposta de tese sob a orientação do seu supervisor. O

 estudante é suposto entregar um relatório em Inglês, identificando claramente o tópico de investigação
 proposto, o seu interesse atual e motivação, bem como o estado da arte da área de trabalho, propondo
 adicionalmente um plano de trabalhos e identificando as várias tarefas a realizar.

 

6.2.1.5. Syllabus:
 MAP-Tele students present a thesis proposal under the guidance of their supervisor. The student is expected to deliver

a report in English, clearly identifying the proposed research topic. their current interest and motivation, as well as the
state of the art of the work area, also proposing a work plan and identifying the various tasks to be performed.

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

 Para poder prosseguir os seus estudos de doutoramento o estudante deve submeter um relatório, tal como acima
indicado, que será objeto de aprovação por um grupo de acompanhamento mediante prova oral.

 Sendo avaliado por um grupo de acompanhamento constituído por um grupo de especialistas na área, o
 estudante demonstra estar em condições de prosseguir os seus estudos de doutoramento, sendo-lhe

 permitido posteriormente inscrever-se na unidade curricular de Tese a decorrer nos restantes anos do ciclo de
estudos, de que resultará, em caso de aprovação, a atribuição do grau de doutor.

 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 In order to continue his doctoral studies, the student must submit a report, as indicated above, that will be approved by

a Jury in a public Thesis Plan defense session.
 Being evaluated by a monitoring group made up of a group of experts in the field, the student demonstrates that

he/she is able to continue his/her doctoral studies, being allowed to subsequently enroll in the Thesis course for the
remaining years of the cycle of studies, which will result, in case of approval, the award of the degree of doctor.

 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A comissão científica nomeia,tão cedo quanto possível ao longo do 1º ano,o Grupo de Acompanhamento (GA) de cada

estudante, incluindo o orientador e o co-orientador, caso exista, que deverão ser docentes de uma das Universidades.
Sob a orientação do orientador,o estudante submete um relatório com a proposta de tese,incluindo um plano de
trabalhos, para apreciação pelo GA.Posteriormente,o estudante defende o plano de tese mediante prova oral perante o
GA que atribui uma classificação final tendo por base os seguintes critérios:

 1.Grau de autonomia,atribuído pelos orientadores,de 1 a 5,peso=2
 2.Relatório do plano de trabalhos,classificação do júri;média de 2a) a 2c);peso=5

 a)Estado da arte e conhecimentos na área de PhD, classificação de 1 a 5
 b)Objetivos (incluindo potenciais contribuições),classificação de 1 to 5

 c)Metodologia, classificação do júri; de 1 to 5
 3.Defesa oral do plano de tese,classificação de 1 a 5, peso=3

 Classificação final:Média pesada de 1,2 e 3,convertida para 0-20

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The Scientific Committee shall nominate as soon as possible during the first year the Monitoring Group (GA) of each

student, including the supervisor and co-supervisor,if any, who shall be teaching staff of one of the universities. Under
the guidance of the supervisor(s),the student submits a report with the thesis proposal,including a work plan,for
consideration by the GA.Subsequently,the student defends thesis plan by means of oral examination before the GA
that decides a final classification based on the following criteria:

 1.Degree of autonomy,assigned by the supervisors,from 1 to 5,weight=2
 2.Report of the work plan,classification of the jury;average from 2a)to2c);weight=5

 a)State of the art and knowledge in the area of PhD,classification 1 to 5
 b)Objectives(including potential contributions),classification 1 to 5

 c)Methodology,classification 1 to 5
 3.Oral argument of the thesis plan,classification 1 to 5,weight=3

 Final classification:weighted mean of 1.2 and 3,converted to 0-20

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 A metodologia usada procura garantir que o estudante possui capacidades e se encontra em condições de prosseguir,

com sucesso, os seus estudos de doutoramento através da avaliação do plano de trabalhos, apresentado num
relatório escrito e discutido numa prova oral, perante um grupo de acompanhamento constituído por peritos na área
do doutoramento.
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O grupo de acompanhamento será posteriormente convidado regularmente a emitir um parecer sobre a evolução do
doutoramento do estudante, mediante a apresentação por parte do estudante de um relatório anual. Finalmente, este
grupo de acompanhamento deverá integrar, se possível, o júri da defesa pública da tese.

 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The methodology used seeks to ensure that the student has skills and is able to successfully pursue his/her doctoral

studies through the assessment of the work plan, presented in a written report and discussed in an oral test, to a
monitoring group of experts in the area of the PhD.

 The monitoring group will then be regularly invited to give an opinion on the evolution of research work, upon
presentation by the student of an annual report. Finally, this monitoring group should integrate, if possible, the jury of
the public defense of the thesis.

 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 A bibliografia é a específica para cada tema de tese/dissertação e é identificada pelo próprio estudante no curso dos

seus trabalhos, com base em ferramentas diversas para pesquisa de artigos, tais como:
 b-on - Biblioteca do Conhecimento Online, IEEExplore e Google scholar. Aconselhamento adicional é normalmente

proporcionado pela equipa de orientação incluindo orientador, co-orientado caso exista e grupo de acompanhamento./
The bibliography is specific to each thesis / dissertation topic and is identified by the student in the course of his / her
work, based on several tools for researching articles, such as:

 b-on - Online Knowledge Library, IEEExplore and Google scholar. Additional counseling is usually provided by the
supervising team including advisor, co-advisor if any and monitoring group.

 

Mapa X - Tese/Thesis

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Tese/Thesis

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Aníbal João de Sousa Ferreira (coordenação)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Adriano Jorge Cardoso Moreira (1 estudante)

 Vítor Manuel Grade Tavares (2 estudantes)
 Manuel Alberto Pereira Ricardo (4 estudantes)

 Ana Cristina Costa Aguiar (2 estudantes)
 Henrique Manuel de Castro Faria Salgado (2 estudantes)

 João Paulo de Castro Canas Ferreira ( 1 estudante)
 Maria Teresa Magalhães da Silva Pinto de Andrade ( 1 estudante)

 Sérgio Reis Cunha ( 1 estudante)
 Rui Luís Andrade Aguiar ( 1 estudante)

 Jonathan Rodriguez Gonzalez ( 1 estudante)
 Henrique Santos ( 1 estudante)

 Manuel Cândido Duarte dos Santos ( 1 estudante)
 Atílio Manuel da Silva Gameiro ( 1 estudante)

 Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro ( 1 estudante)
 Telmo Reis Cunha ( 1 estudante)

 Luis Nero Alves ( 1 estudante)
 João Paulo Barraca ( 1 estudante)

 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo desta unidade curricular é a realização de trabalho individual de investigação e desenvolvimento
 conducente à elaboração de uma tese de natureza científica, ao nível do 3º ciclo de formação, sobre um tema

 da área de conhecimento em Telecomunicações, sendo atribuído o grau de Doutoramento, após defesa pública
perante um Júri que avalia a relevância do trabalho realizado, o impacto das suas realizações científicas, além das
capacidades de comunicação, argumentação e pensamento crítico do/a candidato/a.

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The objective of this curricular unit is to carry out individual research and development work leading to the elaboration

of a thesis of a scientific nature, at the level of the 3rd cycle, on a topic of the area of knowledge in
Telecommunications, being awarded the degree of Doctorate, after public defense before a jury that evaluates the
relevance of the work carried out, the impact of its scientific achievements, as well as the candidate's ability to
communicate, argue and think critically.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Os estudantes do MAP-Tele desenvolvem a sua tese de doutoramento sob a orientação de um docente de uma das

Universidade envolvidas no Programa Doutoral conjunto e um co-orientador, se existir. O tema da tese é aprovado pela
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Comissão científica do programa, após defesa, pelo/a estudante, do plano de trabalhos perante um grupo de
acompanhamento. No final do desenvolvimento desses trabalhos, a tese é aprovada por um júri em provas públicas.

6.2.1.5. Syllabus:
 MAP-Tele students develop their doctoral thesis under the guidance of a faculty member from one of the Universities

involved in the Joint Doctoral Program and a co-supervisor, if one exists. The topic of the thesis is approved by the
Scientific Commission of the program, after the student has defended the work plan before a monitoring group. At the
end of the development of these works, the thesis is approved by a jury in public defense session.

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

 Como mencionado acima, para conclusão da sua tese de doutoramento os estudantes do MAP-Tele e de acordo com
os requisitos de originalidade impostos para uma tese de ciclo de estudos ao nível do doutoramento, definem e
propõem um conjunto de objetivos e um plano de trabalhos, em concordância com o seu orientador e co-orientador,
se existir, sujeito à aprovação por um grupo de acompanhamento. Anualmente, o estudante reporta perante o grupo de
acompanhamento que emite um parecer sobre o decurso dos trabalhos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 As mentioned above, to conclude their doctoral thesis the students of MAP-Tele and according to the requirements of

originality imposed for a thesis of cycle of studies at the doctoral level, define and propose a set of objectives and a
work plan , in agreement with their supervisor and co-supervisor, if any, subject to approval by a monitoring group.
Annually, the student reports to the monitoring group that issues an opinion on the progress of the work.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Nesta unidade curricular desenvolve-se trabalho de investigação e a metodologia baseia-se em estudo e abordagens

individuais acompanhados de perto pelo orientador. O tipo de avaliação é a defesa final da tese.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 In this unit develops research work and the methodology is based on study and individual approaches closely followed

by the advisor. The type of evaluation is the final defense of the thesis.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Sendo o objetivo desta UC o estudo e trabalho individual de investigação realizado pelo estudante, a

 metodologia de ensino baseia-se no acompanhamento do trabalho por um orientador e co-orientador, caso
 exista, de modo a concluir com sucesso a elaboração de uma tese de natureza científica com resultados

 inovadores como requerido para um ciclo de estudos ao nível do doutoramento.
 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 Since the purpose of this curricular unit is the study and individual research work performed by the student,

 the teaching methodology is based on the monitoring of the work by a supervisor and co-supervisor, if any, in
 order to successfully complete the development of a scientific dissertation thesis with innovative results, as

 required for a study cycle at the doctoral level.
 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 A bibliografia é a específica para cada tema de tese e é identificada pelo próprio estudante no curso dos seus

trabalhos, com base em ferramentas diversas para pesquisa de artigos, tais como:
 b-on - Biblioteca do Conhecimento Online, IEEExplore e Google scholar. Aconselhamento adicional é normalmente

proporcionado pela equipa de orientação incluindo orientador, co-orientado caso exista e grupo de acompanhamento.
 The bibliography is specific to each thesis topic and is identified by the student in the course of his / her work, based

on several tools for researching articles, such as:
 b-on - Online Knowledge Library, IEEExplore and Google scholar. Additional counseling is usually provided by the

supervising team including advisor, co-advisor if any and monitoring group.
 

Mapa X - Redes Óticas / Optical Networks (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Redes Óticas / Optical Networks (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 José Rodrigues Ferreira da Rocha (0 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Uma vez que esta unidade curricular não teve ocorrência em 2015/2016, indicamos apenas o docente responsável.
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Após a conclusão desta unidade curricular, o estudante será capaz de compreender os aspetos mais importantes das

redes óticas, incluindo as técnicas utilizadas para transportar e comutar informação dentro da rede (plano de dados),
mas também técnicas de gestão de rede e de recuperação (plano de controlo). O estudante também aprende a projetar
redes óticas de primeira e segunda geração.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Upon completion of this course, the student will be able to understand the most important aspects of optical networks,

including the techniques used to transport and switch information within the network (data plan), but also the
management and network recovery aspects (control plane). The student will also learn how to design first and second
generation optical networks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 

I- Introdução às redes óticas
 Interligação de sistemas heterogéneos (modelo ISO/OSI modificado)

 II- Redes de primeira geração – SDH/SONET. 
 Elementos da rede e topologias. Camadas SDH / SONET. Formato da trama. Mapeamento de sinais não-SDH/SONET.

Métodos de proteção. Evolução para a SDH sobre WDM
 III - Elementos de redes WDM.

 MUX e DEMUX ótico. OADM. ROADM. OXC. Impacto da diafonia.
 IV - Arquiteturas de redes WDM.

 Redes de difusão-e-seleciona. Redes de salto-múltiplo. Redes de encaminhamento pelo comprimento de onda. A
camada ótica (OTN)

 V - Projeto de redes óticas.
 Custos e valores esperados. Modelo de tráfego. Capacidade de restauro. Necessidades de equipamento. Quantidades

e custos dos elementos de rede 
 VI - Redes óticas de acesso.

 Arquiteturas e tecnologias. Redes com comprimentos de onda múltiplos. Tecnologias para longo alcance
 VII - Tendências emergentes.

 IP sobre WDM, MPLS, GMPLS, LambdaMPLS
 

6.2.1.5. Syllabus:
 

I- Introduction to optical networking.
 Interconnection of heterogeneous systems (modified ISO/OSI model).

 II- First generation networks – SDH/SONET.
 Network elements and topologies, SDH/SONET Layers. Frame format. Mapping of non-SDH/SONET signals. Protection

schemes. Evolution to SDH over WDM
 III- Elements for WDM networks.

 Optical MUX and DEMUX. OADM . ROADM (Reconfigurable OADM), OXC (Optical Cross-Connect), Impact of crosstalk
on network performance.

 IV- WDM networking architectures.
 Broadcast-and-select networks. Multihop networks. Wavelength routed networks. The optical layer (OTN).

 V- Design of optical networks.
 Cost and expectation values. Traffic demand model. Restoration capacity. Quantifying equipment needs. Network

elements quantities and costs.
 VI- Optical access networks.

 Architectures and technologies. Multi-wavelength networks. Long-reach technologies.
 VII- Emerging Trends.

 IP over WDM, MPLS, GMPLS, LambdaMPLS
 

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

 Como mencionado acima, após a conclusão da unidade curricular o estudante será capaz de compreender os aspetos
mais importantes das redes óticas, incluindo as técnicas utilizadas para transportar e comutar informação na rede
(plano de dados). Isto é conseguido através do estudo detalhado da primeira geração de redes óticas (SONET / SDH)
no capítulo 2. A nova geração de redes óticas de transporte é considerada nos capítulos 3 e 4. Algumas novas
tendências do plano de dados são tratadas no Capítulo 7. O caso especial das redes óticas de acesso é estudado no
capítulo 6.

 Outro resultado esperado de aprendizagem, i. e. a capacidade de projetar redes óticas de primeira e segunda geração
é tratado em detalhe no capítulo 5. Aqui o estudante adquire as ferramentas matemáticas para o projeto de redes
óticas, dada uma matriz de tráfego.

 Os aspetos de gestão de rede e de recuperação (plano de controlo), são estudados no capítulo 7 (MPLS, GMPLS,
LambdaMPLS).

 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 As stated above, upon completion of this course the student will be able to understand the most important aspects of

optical networks, including the techniques used to transport and switch information within the network (data plan).
This is achieved by the detailed study of the first generation of optical networks (SONET/SDH) in chapter 2. The new
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generation of optical transport networks is considered in chapters 3 and 4. Some new trends of the data plan are
covered in chapter 7. The special case of optical access networks is studied in chapter 6.

 Another learning outcome, i. e. the ability to design first and second generation optical networks, is treated in detail in
chapter 5. Here the student learns the mathematical tools for the design of optical networks, given a traffic matrix.

 The management and network recovery aspects (control plane), are studied in Chapter 7 (MPLS, GMPLS,
LambdaMPLS). 

 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Horas de contacto semanais: aulas de exposição e discussão - 3 h; projeto Tutorial -1 h; é assumido um semestre com

14 semanas. Esta é uma distribuição média, visto que no início do semestre é dado maior enfâse às aulas de
exposição de novas matérias, e nas semanas finais às aulas tutoriais.

 As aulas de exposição são utilizadas para introduzir os principais conceitos teóricos, usando material audiovisual de
apoio ao processo de aprendizagem, bem como para tirar dúvidas e para a resolução de problemas. As aulas tutoriais
são dedicadas ao desenvolvimento de um projeto de dimensionamento. Neste projeto é usada uma ferramenta
comercial para dimensionamento de redes óticas. Nas aulas tutoriais os estudantes configuram e estudam ainda uma
rede ótica usando equipamento comercial. 
O processo de avaliação inclui um exame final e um conjunto de relatórios relativos ao trabalho laboratorial de projeto.
A nota final é uma média pesada, exame final (60%) e relatórios (40%) .

 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Assuming 14 weeks of teaching, the following distribution is proposed per week: lectures - 3 hours, tutorial project-1

hour. This distribution is on average since the first weeks concentrate on the teaching of the theoretical basis, and the
final weeks are dedicated mainly to the tutorial classes.

 The lectures are based on audio-visual presentations and are used to study the theoretical aspect of the course, to
clarify certain aspects given during the lectures and to solve selected problems. The tutorials concentrate on the
design of optical networks, based on a commercially available software tool. The students also carry out laboratory
experiments, which consist in setting up and studying an optical network based on commercial equipment. 

The evaluation process includes a final exam and a set of reports for the laboratory project. The final grade is a
weighted average, final exam (60%) and reports (40%).

 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Nas aulas de exposição são analisadas e discutidas diferentes técnicas usadas no transporte e comutação de

informação. Estes conceitos são depois reforçados em aulas tutoriais onde se procede à resolução de problemas
teórico-práticos.

 Depois da assimilação dos principais conceitos teóricos relativos ao plano de dados e controlo, os estudantes fazem
um conjunto de experiências laboratoriais de forma a consolidarem os conhecimentos. Este aspeto da unidade
curricular é importante para a compreensão das redes práticas, visto que é usado equipamento comercial, instalado
nas modernas redes óticas, doado por fabricantes líderes de mercado.

 Os estudantes adquirem também competências sólidas ao nível do dimensionamento de redes óticas de primeira e
segunda geração. Depois da introdução de um modelo teórico do dimensionamento e estimação de custos (capítulo
5), os estudantes usam esse modelo para fazer o dimensionamento de uma rede ótica real. Os resultados são depois
são depois confirmados com resultados obtidos usando uma ferramenta de dimensionamento comercial.

 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The techniques used to transport and switch information within the network (data plan) are analyzed and discussed in

the lectures. Some of these lectures are followed by tutorials where problems which help to consolidate the theoretical
concepts are solved.

 After this theoretical part the students perform some experiments related to the data and control planes, in an optical
networks laboratory. This aspect of the course is very important for the full understanding of real optical networks,
since the equipment used was donated by equipment manufacturers, which market them to network operators. 

 The course also provides the ability to design first and second generation optical networks. After the theoretical
treatment of this subject in chapter 5, the student is given an assignment which consists in the design of an optical
network. For this the student uses approximate mathematical tools given in the lectures. To confirm the
appropriateness of these tools the same design is performed using a commercial software tool.

 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 R. Ramaswami, K. N. Sivarajan, Optical Networks, Third Edition, Morgan Kaufmann, 2009.

 T. E. Stern, G. Ellinas, and K. Bala, Multiwavelength Optical Networks: Architectures, Design, and Control, Second
Edition: Cambridge University Press, 2009.

 Ming-Chwan Chow, Understanding SONET/SDH, Standards and Applications, Andan Publisher, 1st edition, 1995.
 Steven K. Korotky, Network Global Expectation Model: A Statistical Formalism for Quickly Quantifying Network Needs

and Costs, Journal of Lightwave Technology, vol. 22, no. 3, pp. 703-722, March 2004.
 Peter Tomsu, Christian Schmutzer, Next Generation Optical Networks: The Convergence of IP Intelligence and Optical

Technologies, Prentice Hall, 2001.
 Krishna Sivalingam, Suresh Subramaniam, Emerging Optical Networks Technologies – Architectures, Protocols and

Performance, Springer, 2005.
 Yang Chen, Chunming Qiao and Xiang Yu, Optical Burst Switching: A New Area in Optical Networking Research, IEEE

Network, May-June 2004, pp. 16-23.
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Mapa X - Teoria da Inf.: Princípios eAplicações/Information Theory: Principles and Applications(s ocor.15/16)

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Teoria da Inf.: Princípios eAplicações/Information Theory: Principles and Applications(s ocor.15/16)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 José Manuel Neto Vieira (0 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Uma vez que esta unidade curricular não teve ocorrência em 2015/2016, indicamos apenas o docente responsável.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo da unidade curricular é expor aos estudantes os elementos e práticas fundamentais da teoria da

informação, abrangendo tanto questões teóricas como aplicadas -de reconhecida importância em sistemas e redes de
comunicações atuais. A primeira parte da unidade curricular abrange os princípios básicos de teoria de informação,
como codificação da fonte e de canal para utilizador único (ponto-a-ponto) e sistemas de comunicações multi-
ultilizador. A segunda parte da unidade curricular abrange aplicações avançadas da teoria da informação, incluindo a
análise, projeto e otimização de sistemas de comunicação sem fios e redes, redes de sensores, e fluxo de informação
na rede, bem como a segurança e privacidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The objective of the course it to expose students to the fundamental elements and practices of information theory,

covering both theoretical and applied is- sues of recognized importance in contemporary communications systems
and networks. The first part of the course covers the basic principles of informa- tion theory, such as source and
channel coding for single-user (point-to-point) and multi-user communications systems. The second part of the course
covers advanced applications of information theory, including the analysis, design and optimization of wireless
communications systems and networks, sensor networks, and network information flow, as well as security and
privacy.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Parte 1: Princípios Fundamentais

 1. Medidas de teoria da informação
 2. Codificação de fonte

 3. Codificação de canal
 4. Teoria da Compressão com Distorção

 5. Teoria da informação com múltiplos utilizadores
 Parte 2: Aplicações

 1. Sistemas sem fios e redes
 2. Sistemas de sensors

 3. Capacidade de redes
 4. Segurança e privacidade

 5. Codificação avançada

6.2.1.5. Syllabus:
 • Part I: Principles

 1. Information Measures
 2. Source Coding

 3. Channel Coding
 4. Rate Distortion Theory

 5. Multiuser Information Theory
 • Part II: Applications

 1. Wireless Systems and Networks
 2. Sensor Networks

 3. Network Information Flow
 4. Security and Privacy

 5. Advanced Coding Applications

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

 Os conteúdos programáticos incluem todas as ferramentas matemáticas e os conceitos fundamentais necessários
para os estudantes poderem apreciar a importância da teoria de informação, saberem explicar os seus principais
resultados e poderem aplicar os seus princípios a aplicações diversas e de grande actualidade. Os tópicos escolhidos
combinam o saber que nunca ficará desactualizado e os sistemas de comunicação que, com grande probabilidade,
dominarão a investigação nos próximos anos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The syllabus includes all the mathematical tools and fundamental concepts required for the students to learn to

appreciate the importance of information theory, know how to explain its main results and be able to apply its
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principles to various applications of current interest. The chosen topics combine knowledge that will endure with
communication system that are likely to be at the center of research for years to come.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A unidade curricular é composta por aulas de exposição teórica, discussão da matéria e trabalhos pelos estudantes

com apresentação na aula. Para além dos materiais de natureza mais teórica serão abordados exemplos de aplicações
e casos de estudo. 

 Os elementos de avaliação são os seguintes:
 • 50% Exame final

 • 40% Trabalhos e apresentações
 • 10% Participação nas aulas

 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The course is composed by a series of lectures, discussions, and student asssignments and presentations. In

accordance with the philosophy of the course, the theoretical material will be complemented with specific application
examples and case-studies. The student assessment is based on the following key components:

 • 50% Final Exam
 • 40% Assignments and Presentations 

 • 10% Class Participation 
 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Esta unidade curricular destina-se a estudantes de doutoramento do programa MAP-T, oferecido conjuntamente pelos

seguintes departamentos: (i) Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Universidade do Porto e
(ii) Departamento de Electrónica, Telecomunicacões e Informática, Universidade de Aveiro. 

 As aulas teóricas expõem os estudantes à teoria através de uma exposição pelo professor, que é disponibilizada na
plataforma moodle. Adicionalmente, os estudantes terão contacto com investigadores muito activos nesta area e
reconhecidos internacionalmente.

 Os trabalhos e apresentações perdem dar aos estudante a oportunidade de aprenderem a extrair informação de
artigos científicos, adquirir competências de escrita técnica e capacidade de apresentação.

 O exame final, trabalhos e participação nas aulas permitirão à equipa docente avaliar o nível de conhecimento dos
estudantes.

 Conjuntamente as metodologias dão uma base sólida para a investigação futura utilizando ferramentas da teoria de
informação.

 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 This document describes a Ph.D. level course intended for the MAP-Tele Doctoral Programme in Telecommunications.

It is offered jointly by (i) Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores, Universidade do Porto and
(ii) Departamento de Electrónica, Telecomunicacões e Informáatica, Universidade de Aveiro. The objective is to expose
students to the fundamental ideas and cutting-edge applications of information theory, including ….

 The theoretical classes will expose students to the theory of the course through presentations which will be made
available through the Moodle platform. Additionally, it will enable students to have contact with a team of instructors
who have been actively involved in research in the field of information theory, who will expose them to both theoretical
issues of recognized importance.

 The given assignments and presentations aims at giving the students the ability to extract information from scientific
papers in the field, and acquire of technical writing and presentation skills.

 The final exam, assignments and class participation will enable the team to assess the knowledge level acquired by the
students.

 

The teaching methodologies all together aim at providing the required knowledge in the field of Information Theory at
the level of the PhD preparing them for their future thesis work.

 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 T. M. Cover and J. A. Thomas. Elements of Information Theory, 2nd Edition. John Wiley & Sons, New York, 2006.

 • R. G. Gallager. Information Theory and Reliable Communication. John Wiley & Sons, New York, 1968.
 • R. W. Yeung. A First Course in Information Theory. Springer, New York, 2002.

 • D. J. C. MacKay. Information Theory, Inference and Learning Algorithms. Cambridge University Press, Cambridge,
2003. 

 

Mapa X - Aplicações e Serviços de Rede/Network Services and Applications (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Aplicações e Serviços de Rede/Network Services and Applications (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Paulo Manuel Martins de Carvalho (0 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
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Uma vez que esta unidade curricular não teve ocorrência em 2015/2016, indicamos apenas o docente responsável.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo da unidade curricular é proporcionar um estudo amplo e sistemático sobre os desafios e soluções de

suporte aos atuais serviços e aplicações de rede, com ênfase na pilha de protocolos Internet. O leque de temas em
estudo inclui desenvolvimentos recentes no transporte de rede, e aplicação ao nível da pilha de protocolos TCP / IP, a
fim de fornecer suporte para aplicações e serviços multimédia. Esta unidade curricular dará aos estudantes a
oportunidade de fundamentarem o seu conhecimento teórico e experimental no domínio relevante de comunicações
por computador e tecnologias relacionadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Students are expected to:

 (1)Understand the main challenges TCP/IP networks in the context of service integration and multimedia support
 (2)Understand the principles for internetworking with IPv6 and characterize distinct IP mobility aware protocols in IPv4

and IPv6 environments
 (3)Understand the need for QoS support in the network, discuss current QoS architectures and mechanisms, and

develop QoS solutions for multiservice networks
 (4)Characterize the range of options available at transport level and select the most appropriate transport protocol

according to the application characteristics
 (5)Understand the most prominent signalling protocols involved in the operation of QoS-constrained applications

 (6 Characterize relevant applications and services and understand their underlying architecture and operation
 (7)Understand how peer-to-peer networks work and challenges involved in the design of algorithms and protocols for

such networks
 (8)Identify current network research opportunities

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução: Desafios das redes atuais, serviços e aplicações.

 2. Internetworking e Infra-estrutura: Internetworking com IPv6
 3. Integração de serviços e qualidade de serviço: Etapas de evolução e QoS. Redes IP multi-serviço. Contratos de

serviços.
 4. Suporte para aplicações multimédia: Perspectiva Fim-a-Fim - transporte e sinalização. Controle de congestão.

Protocolos orientados a QoS, e suporte multimedia em tempo real. Reserva de recursos e sinalização de sessão.
 5. Aplicações e Serviços: Voz sobre IP, vídeo / TV sobre IP. Segurança. Arquiteturas de apoio multiservice e evolução.

 6. Novas arquiteturas de serviços: Redes virtuais, Peer-to-peer, redes overlay estruturadas: tabela hash distribuída,
caracterização, redes overlay não estruturadas: caracterização; reputação e incentivos; “Streaming” sobre peer-to-
peer.

 7. Futuras direções de pesquisa: Ideias para investigação futura; os desafios das redes de próxima geração.
 

6.2.1.5. Syllabus:
 1. Introduction: Challenges in today’s networks, services and applications.

 2. Internetworking and Infrastructure: Internetworking with IPv6
 3. Service integration and Quality of Service: Evolution steps and QoS. Multiservice IP networks. Service contracts.

 4. Support for multimedia applications: End-to-end perspective - transport and signalling. Congestion control and
avoidance. Protocols oriented to QoS, and real-time multimedia support. Resource reservation and session signalling. 

 5. Applications and Services: Voice over IP, Video/TV over IP. Security issues. Multiservice support architectures and
evolution. 

 6. New service architectures: Virtual networks; Peer-to-peer networks; Structured overlay networks: distributed hash
table, characterisation; Unstructured overlay networks: characterisation; reputation and incentives; Streaming over
peer-to-peer networks. 

 7. Future research directions: Concepts for future research, next-generation networking challenges. 
 

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

 O programa foi definido e dimensionado de forma coerente por forma a oferecer uma abordagem estratificada a
tópicos avançados em serviços de rede e aplicações, a nível pós-doutorado. Os resultados de aprendizagem
esperados derivam diretamente do programa definido.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The syllabus was coherently defined and dimensioned to provide a stratified approach to advanced topics on Network

Services and Applications, at postdoctoral level. The expected learning outcomes derive directly from the defined
programme.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A metodologia de ensino assentará fundamentalmente em aulas teóricas. Esta componente teórica é estruturada num

conjunto de módulos que abordam temas fundamentais desde o nível de rede ao nível aplicacional. As aulas teóricas
incluirão uma componente interativa promovendo o debate de trabalhos de investigação em áreas afins. Sempre que
necessário, as classes podem também ser complementadas com casos práticos, dependendo das características do
módulo teórico, como sejam, (i) exemplificação de tecnologias e protocolos representativos; (ii) demonstração de
conceitos fundamentais num contexto prático; e (iii) discussão de avanços e desenvolvimentos científicos recentes.

 



15/12/2017 ACEF/1617/21337 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=491044ed-ae2b-fdc9-2586-59ce5549f188&formId=10e783ac-e688-7619-698b-59ce6… 64/80

Critérios de Avaliação: Exame final - 75%. Atividades contínuas - 25% (ensaio escrito e apresentação sobre temas de
pesquisa selecionados). 

 Um período específico de duas semanas será definido para a avaliação final.
 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The teaching methodology will rely essentially on theoretical classes. This theoretical component is structured in a set

of modules covering fundamental topics from the network to the application level. Theoretical lectures will include an
interactive component focusing on the debate of leading research work in related fields. Whenever appropriate,
classes may also be complemented with practical perspective depending on the characteristics of the theoretical
module, namely (i) exemplifying representative technologies and protocols; (ii) illustrating, applying and developing
fundamental concepts in a practical environment; (iii) surveying recent scientific developments.

 Evaluation Criteria: Final examination – 75%. Continuous activities - 25% (written essay and presentation on selected
research topics). 

 A specific two weeks period will be defined for final assessment.
 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 As metodologias de ensino foram definidos de forma coerente por forma a permitir aos estudantes atingir os

resultados de aprendizagem esperados. Isto é promovido complementando as aulas teóricas com estudos de caso e
com discussão adequada sobre investigação em curso.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The teaching methodologies were coherently defined to enable students to reach the expected learning outcomes. This

is fostered complementing the theoretical contents delivery with adequate case studies and discussion on ongoing
research directions.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 • Silvia Hagen, IPv6 Essentials, O'Reilly Media, 2006.

 • Multicast communication: protocols and applications, R. Wittmann, M. Zitterbart, 2001.
 • J.Chen, T.Zhang, IP-based Next-Generation Wireless Networks - Systems, Architectures, and Protocols, Wiley, 2004.

 • H. Soliman, Mobile IPv6 - Mobility in a wireless Internet, Addison-Wesley, 2004
 • Sanjay Jha, Mahbub Hassan, Engineering Internet QoS, Artech House, 2002

 • QoS in IP networks: foundations for a Multi-Service Internet, G.Armitage, 2000.
 • Colin Perkins, "RTP: Audio and Video for the Internet", Addison-Wesley, 2003

 • Wes Simpson, "Video Over IP: A Practical Guide to Technology and Applications", Focal Press, 2005 
 • Olivier Hersent, Jean-Pierre Petit, David Gurle, "IP Telephony: Deploying Voice-over-IP Protocols", John Wiley &

Sons, 2005.
 

Mapa X - Desempenho e Planeamento de Rede / Network Planning and Performance (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Desempenho e Planeamento de Rede / Network Planning and Performance (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento (0 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Uma vez que esta unidade curricular não teve ocorrência em 2015/2016, indicamos apenas o docente responsável.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Os objetivos desta unidade curricular são descrever as principais ferramentas de planeamento, engenharia de tráfego

e avaliação de desempenho de redes de telecomunicações, e saber como caracterizar o tráfego real com base em
análise estatística e medidas efetuadas.

 As competências a desenvolver pelos estudantes são: (i) saber explicar as questões mais relevantes no contexto do
planeamento, engenharia de tráfego e avaliação de desempenho de redes de telecomunicações; (ii) saber aplicar
modelação estocástica e simulação de eventos discretos na avaliação de redes de telecomunicações; (iii) saber usar
ferramentas de otimização no dimensionamento e engenharia de tráfego de redes de telecomunicações; (iv) saber usar
análise estatística e medições na caracterização da carga e do tráfego de redes de telecomunicações.

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The objectives of this curricular unit are to describe the main tools used in the planning, traffic engineering and

performance evaluation of telecommunications networks, and to characterize workloads and network traffic through
statistical analysis and measurements.

 The learning outcomes of this curricular unit are: (i) explain the main issues in the planning, traffic engineering and
performance evaluation of telecommunications networks; (ii) apply stochastic modeling and discrete-event simulation
in the evaluation of telecommunications networks; (iii) apply optimization tools in the dimensioning and traffic
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engineering of telecommunications networks; (iv) apply statistical analysis and measurements in the characterization
of workloads and network traffic.

 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Metodologias de avaliação de desempenho: modelação estocástica (cadeias de Markov, sistemas de filas de espera);

simulação de eventos discretos; modelos de desempenho de acesso múltiplo, encaminhamento, controlo de fluxo e de
admissão, escalonamento.

 Métodos de otimização no dimensionamento de redes e engenharia de tráfego: modelos ILP e técnicas de resolução;
técnicas heurísticas; otimização de redes com encaminhamento livre, baseado em percursos de custo mínimo e
baseado em árvores.

 Desempenho e monitorização de redes: propriedades de sistemas de monitorização; métricas de QoS; medidas ativas
e passivas; amostragem de tráfego, captura baseada em pacotes e em fluxos; identificação de aplicações da Internet;
ferramentas de processamento de tráfego.

 Modelação e caracterização estatística de tráfego: modelos de tráfego (Poisson, distribuições long-tail, self-similar,
Markoviano e fractal); caracterização estatística e procedimento de ajuste; análise da precisão do procedimento de
ajuste.

6.2.1.5. Syllabus:
 Methodologies for performance evaluation: stochastic modeling (Markov chains, queuing systems and networks);

discrete-event simulation; performance models for multiple access, routing, admission and flow control, scheduling.
 Network dimensioning and traffic engineering optimization: ILP modeling and solving techniques; heuristic

techniques; network dimensioning and traffic engineering optimization problems; optimization of unconstrained,
shortest-path and tree based routing networks.

 Network performance and monitoring: monitoring system properties; performance and QoS metrics; measurement
techniques and tools: active and passive measurements, traffic sampling, packet and flow capturing; identification of
Internet applications; tools for traffic data processing.

 Traffic modeling and statistical characterization: traffic models (Poisson, long-tail distributions, self- similar, Markovian
and fractal); statistical characterization and fitting procedures; fitting accuracy.

 

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

 O desempenho de redes de telecomunicações engloba 3 aspetos fundamentais: modelação estocástica e simulação
de eventos discretos (para estimar o desempenho da rede), modelação de tráfego e sua caracterização estatística
(para avaliar o impacto de diferentes tipos de tráfego na estimação de desempenho) e monitorização de tráfego (para
obter medidas realistas na modelação do tráfego e para a determinação em tempo de real do desempenho da rede).
Todos estes aspetos são endereçados por esta unidade curricular.

 Adicionalmente, tanto a tarefa de engenharia de tráfego como a tarefa de planeamento de uma rede, são tarefas que
requerem a utilização de ferramentas de otimização. Assim, esta unidade curricular inclui os fundamentos da
modelação de problemas de otimização em Programação Linear Inteira e usando otimização heurística e ilustra as
suas aplicações em problemas de planeamento ótimo e de desempenho ótimo de redes de telecomunicações atuais. 

 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The performance of telecommunication networks includes three main issues: stochastic modeling and discrete-event

simulation (to estimate network performance), traffic modeling and its statistical characterization (to assess the impact
of different traffic types in performance estimation) and traffic monitoring (to have realistic measures for traffic
modeling and real time performance assessment). All these issues are covered by this curricular unit syllabus.

 Moreover, both the network traffic engineering tasks and the network planning tasks require an additional tool which is
optimization. Therefore, this curricular unit includes the basics of Integer Linear Programming optimization and
heuristic optimization and illustrates their application on both network planning optimization and traffic engineering
optimization problems of current telecommunication networks. 

 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Os tópicos desta unidade curricular são apresentados em aulas de exposição teórica e são descritos com o detalhe

suficiente para dar aos estudantes os fundamentos necessários para que os possam desenvolver no âmbito das suas
atividades de investigação.

 Fora das aulas teóricas, os estudantes executam trabalhos tutoriais ilustrativos dos conhecimentos teóricos
abordados, que incluem: (i) análise de desempenho por simulação usando o OPNET, e por modelos matemáticos,
usando o MATLAB, (ii) otimização usando o CPLEX, (iii) geração, captura e análise de tráfego real e (iv) inferência de
modelos de tráfego usando procedimentos de ajuste.

 A avaliação de cada estudante é uma soma pesada de uma componente teórica (60%) e uma componente prática
(40%). A componente teórica é dada por um exame escrito final. A componente tutorial é dada pela avaliação contínua
do desempenho dos estudantes na execução dos trabalhos ao longo do semestre.

 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The curricular unit topics are presented in theoretical exposition lectures where subjects are described in enough

detail to provide students with enough background to deal with them in their research activities.
 Outside lectures, students are required to execute illustrative tutorial assignments dealing with: (i) performance

analysis using simulations, with OPNET, and mathematical modeling, with MATLAB, (ii) optimization using CPLEX, (iii)
generation, capturing and analysis of real traffic and (iv) traffic model inference using fitting procedures.

 The evaluation of each student is a weighted sum of a theoretical (60%) and a tutorial (40%) evaluation component. The
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theoretical component is given by a final written exam. The tutorial component is given by the continuous evaluation
throughout all semester of each student performance while executing the assignments.

 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Esta unidade curricular tem por objetivo expor os estudantes aos aspetos mais importantes associados ao

planeamento e engenharia de tráfego de redes de telecomunicações. Para além das aulas teóricas, os estudantes
executam alguns trabalhos tutoriais ilustrativos dos conhecimentos teóricos adquiridos. Nestes trabalhos os
estudantes familiarizam-se com as ferramentas e métodos mais significativos que lidam com os aspetos abordados,
nomeadamente, a estimação de desempenho, o planeamento otimizado de redes e a engenharia de tráfego, a captura e
análise de tráfego real e a inferência de modelos de tráfego. Desta forma, os estudantes adquirem os fundamentos
necessários que lhes permitem desenvolver estes aspetos no âmbito das suas atividades de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 This curricular unit aims to expose students to the main issues related with network performance and network

planning of telecommunication networks. Besides the theoretical lectures, students are required to execute tutorial
assignments illustrating the acquired theoretical knowledge. In these assignments, students become familiarized with
the current state of art on tools and methods to deal with the main addressed issues, namely, performance estimation,
network planning and traffic engineering optimization, real traffic capturing and analysis and traffic model inference. In
this way, students acquire the required background to deal with these issues in their research activities.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 T. Saadawi et al., Fundamentals of Telecommunications Networks, Wiley 1994

 J. Walrand, P. Varaiya, High-Performance Communication Networks, Morgan Kaufmann, 2nd edition 2000
 M. Pióro, D. Medhi, Routing, Flow, and Capacity Design of Communication and Computer Networks, Elsevier 2004

 R. Bronson, G. Naadimuthu, Investigação Operacional, Tradução e Rev, Técnica R. Costa, 2a edição, McGrowHill 2001
 M. Crovella, B. Krishnamurthy, Internet Measurement: Infrastructure, Traffic and Applications, Wiley 2006

 K. Park, W. Willinger, Self-Similar Network Traffic: an Overview, Self-Similar Network Traffic and Performance
Evaluation, Wiley- Interscience 2000

 J. Véhel, R. Riedi, Fractional Brownian Motion and Data Traffic Modeling: the End of the Spectrum, Fractals in
Engineering, ed. J. Véhel, E. Lutton and C. Tricot, Springer 1997

 D. Jagerman et al., Stochastic modeling of traffic processes, Frontiers in Queueing: Models, Methods and Problems,
ed. J. Dshalalow, CRC Press 1996

 

Mapa X - Computação Móvel / Mobile Computing (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Computação Móvel / Mobile Computing (sem ocorrência 2015/2016)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Helena Cristina Coutinho Duarte Rodrigues (0 horas)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Uma vez que esta unidade curricular não teve ocorrência em 2015/2016, indicamos apenas o docente responsável.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O estudante deverá ser capaz de: 

 1. Explicar as implicações da computação móvel em novas formas de interacção dos utilizadores com dispositivos
móveis de novos paradigmas para o desenho de aplicações para estes dispositivos.

 2. Explicar as implicações do Mobile Sensing nos novos paradigmas de recolha de dados e comunicação em rede.
 3. Explicar as implicações das tecnologias móveis nos novos paradigmas de modelação de utilizadores e espaço.

 4. Explicar as implicações da computação móvel, Mobile Sensing e redes móveis nas novas formas de integração
entre os espaços físico, social e virtual.

 5. Planear a criação de sistemas de computação para utilizadores móveis, tendo em conta os desafios técnicos e de
instalação/operação.

 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Students should be able to:

 1. Explain the implications of Mobile Computing on new forms of user interaction with mobile devices and new
paradigms for mobile devices application design.

 2. Explain the implications of Mobile Sensing on new paradigms for data collection and networking
 3. Explain the implications of Mobile technologies on new paradigms for user and space modeling

 4. Explain the implications of Mobile computing, Mobile Sensing and Mobile Networks on new forms of integration
between physical and social environments with virtual environments

 5. Plan the creation of a computing system for mobile users, considering the overall technical and deployment
challenges.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Fundamentos de computação móvel e ubíqua

 2. Dispositivos móveis e plataformas
 3. Técnicas de localização e modelação do espaço

 4. Recolha de dados e monitorização
 5. Arquitecturas de serviços para espaços inteligentes

 6. Instalação e operação no mundo real
 

6.2.1.5. Syllabus:
 1. Foundations of mobile and ubiquitous computing

 2. Mobile devices and platforms
 3. Localization techniques and space modeling

 4. Data collection and monitoring
 5. Service architectures for smart spaces

 6. Real world deployment
 

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

 O programa da UC inclui um conjunto de tópicos que abordam os principais componentes dos sistemas de
computação móvel, incluindo sensores, dispositivos móveis, tecnologias de posicionamento, arquitecturas de
software e midleware, modelação do espaço, análise de dados, e aspectos relacionados com a instalação e operação
em ambiente real. Estes vários tópicos são tratados na UC numa perspectiva tutorial e, sobretudo, experimental, com
os estudantes a envolverem-se na concepção, implementação, teste e instalação e operação de protótipos de
computação móvel, o que lhes permite adquirir a capacidade de discutir os assuntos identificados na lista de
resultados de aprendizagem, e a capacidade de planear novos sistemas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The syllabus includes a set of topics addressing the main components of the Mobile Computing domain, including

sensors, mobile devices and positioning technologies, software architectures and middleware, space modeling, data
analysis (inference and prediction), and real-world deployment issues. As the several topics are addressed, using both
a tutorial and an experimental approach, students get the opportunity to get in contact with the main issues and
current challenges in Mobile Computing, as well as to get involved in hands-on experiments.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Seminários com recurso a materiais como slides, animações e vídeos, destinados a introduzir conceitos gerais,

sistemas e tecnologias. Revisão, pelos estudantes, de alguns artigos que descrevem sistemas de referência, seguida
de uma apresentação oral. Discussão e realização de exercícios em sala de aula sobre alguns dos tópicos mais
relevantes. Desenvolvimento de um pequeno projecto laboratorial relacionado com os tópicos da UC. Escrita de um
resumo do estado da arte, na forma de artigo científico, sobre um tópico emergente na área da computação móvel e
ubíqua.

 Os estudantes são avaliados através de:
 - Qualidade e rigor do resumo do estado da arte, com um peso de 40% na nota final;

 - Resultados do projecto laboratorial, medidos através de um relatório e uma apresentação oral, com um peso de 60%
na nota final.

 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Seminars based on slides, animations and videos for introducing general concepts, systems and technologies.

Reviewing, by the students, of papers describing reference systems, and oral presentations of the main issues.
Discussions and exercises in class about the most relevant topics. Hands-on development of small projects related to
the topics of the course. Writing of a scientific survey, in the form of a research paper, on a specific Mobile and
Ubiquitous Computing research area.

 Students’ results are assessed by measuring:
 - The quality and correctness of a scientific survey, in the form of a research paper, on a specific Mobile and

Ubiquitous Computing research area, accounting for 40% of the final score;
 - The results of the research project through a written report and an oral presentation, accounting for 60% of the final

score.
 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 A abordagem adoptada para esta UC visa estimular uma participação muito activa dos estudantes. A combinação de

diversas actividades de aprendizagem, de tipos diferentes, nas quais os estudantes estão directamente envolvidos
todas as semanas, contribui para uma aquisição progressiva de conhecimentos e competências. Adicionalmente, a
realização de um projecto laboratorial coloca os estudantes em contacto com problemas reais e estimula a procura de
informação sobre o estado da arte como forma de resolução desses problemas concretos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The teaching methodologies adopted for this course aim at stimulating active participation of the students. By

combining several different learning activities (see above) where students are actively engaged every week, students’
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progress along the semester is incremental. Moreover, hands-on experience, through a practical project, promotes the
contact with real challenges and stimulate students to seek for the current state-of-the-art for solving their problems.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 • Personal and Ubiquitous Computing, special issue on System Software for Ubiquitous Computing, 10(1), February

2006, ISSN 0949-2054, Springer.
 • Anhalt, J., Smailagic, A., Siewiorek, D., Gemperle, F., Salber, D., Weber, S., Beck, J., Jennings, J.,“Toward Context-

Aware Computing: Experiences and Lessons”, IEEE Intelligent Systems16(3), May/June, 2001.
 • Mike Blackstock, Rodger Lea and Charles Krasic. “Toward a Shared Model for Wide Area Interoperability of

Ubiquitous Computing Environments”, Proceedings of the Workshop on System Support for Ubiquitous Computing,
8th Annual Conference on Ubiquitous Computing (Ubicomp 2006), California, September 17-21, 2006.

 • Foster, I., Kishimoto, H., Savva, A. (eds.): The Open Grid Services Architecture, Version 1.0 (2005).
http://www.gridforum.org/documents/GFD.30.pdf.

 • Robert Grimm, “One.world: Experiences with a Pervasive Computing Architecture”, IEEE Pervasive Computing, vol.
03, no. 3, pp. 22-30, Jul-Sept, 2004.

 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
As unidades curriculares lecionadas durante o primeiro semestre do MAP-T têm por objetivo consolidar
conhecimentos e abordar tópicos avançados em domínios transversais às Telecomunicações. As metodologias de
ensino baseiam-se na discussão interativa de assuntos, adotando princípios ativos de ensino/aprendizagem com a
incorporação de trabalhos individuais ou de grupo.

 Durante o segundo semestre é dado enfoque nas UC’s opcionais abordando tópicos que promovem a escolha de
temas de tese. Este objetivo é formalmente tratado na UC de Plano de Tese com a produção de um plano de tese que
detalha o estado da arte num tópico de investigação, traça um plano de trabalhos e é defendido em provas públicas.

 Nos anos subsequentes o estudante dedica-se à preparação da tese que constitui essencialmente um estudo
individual, com o acompanhamento do supervisor.

 O MAP-T promove um workshop anual onde os estudantes inscritos no ciclo de estudo, apresentam e discutem os
seus trabalhos de I&D.

 

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The curricular units (UC) taught during the first semester of MAP-T are aimed at consolidating knowledge and
addressing advanced topics in areas that are transversal to Telecommunications. The teaching methodologies are
based on the interactive discussion of subjects, adopting active teaching / learning principles with the incorporation of
individual or group work.

 During the second semester, focus is given to optional COs addressing topics that promote the choice of dissertation
topics. This objective is formally addressed in the Thesis Plan UC where a thesis plan is produced that details the state
of the art in a research topic, outlines a work plan and is defended in public session.

 In subsequent years the student is dedicated to the preparation of the thesis which is essentially an individual study,
with the supervision of the supervisor.

 MAP-T promotes an annual workshop where students enrolled in the program present and discuss their R&D work.
 

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

Quando as unidades curriculares foram concebidas para o plano de estudos do MAP-T, considerando as diretivas do
Acordo de Bolonha, a carga de trabalho correspondente foi estimada por docentes versados nos temas de cada uma
das unidades curriculares , considerando a sua experiência na área científica e os objetivos a serem atingidos.

 A carga horária é verificada pela Comissão Científica que avalia se as propostas que são submetidas após uma
chamada emitida pelo diretor do MAP-T em exercício, a propostas de lecionação de UC’s, quer obrigatórias quer
optativas, obedecem ao que foi estipulado no plano de estudos, nomeadamente quanto ao número e tipologias de
horas de cada uma das UC’s.

 

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
When the curricular units were designed for the MAP-T Doctoral Program curriculum, also taking into consideration
the Bologna Agreement directives, the corresponding workload was estimated by professors versed in the subjects of
each one of the curricular units (UC), considering their experience in the scientific area and the objectives to be
achieved.

 The workload is verified by the Scientific Committee that assesses if the proposals that are submitted after a call
issued by the director of the MAP-T in charge, for proposals for the teaching of UCs, both mandatory and optional,
obey what is stipulated in the curriculum, namely regarding the number and typology of hours of each one of the UCs.

 

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

No primeiro ano do ciclo de estudo, a avaliação dos estudantes em cada uma das UC’s, com exceção do Plano de
Tese, é realizada de acordo com as metodologias de ensino e avaliação especificadas no programa da UC e aprovadas
pela Comissão Científica após a submissão dos professores da UC. Na UC "plano de tese”, a proposta do plano de
pesquisa para a tese é avaliada por um grupo de acompanhamento. Após a aprovação pelo júri do plano de tese, o
estudante faz sua inscrição definitiva e prossegue os estudos de pesquisa que conduzem ao doutoramento. A
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submissão da tese final para a apresentação pública deve atender aos requisitos de originalidade, qualidade e
profundidade necessários para uma tese de doutoramento, avaliados em parte pela relevância e impacto das obras
científicas publicadas.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 
In the first year of the study cycle, the evaluation of the students in each of the UCs, except for Thesis Plan, is carried
out according to the teaching and assessment methodologies that are specified in the UC syllabus and that are
approved by the Scientific Committee after their submission by the UC professors. In the UC " thesis workplan", the
proposal of the research plan for the doctoral thesis is evaluated by a follow-up group consisting of the advisors, a
teacher within the program and an external member, both being experts in the field. After approval by the jury of the
thesis plan, the student makes his final enrollment in the program and pursues the research studies leading to the
doctorate. The submission of the final thesis for public presentation should meet the requirements of originality,
quality and depth required for a doctoral thesis, evaluated in part by the relevance and impact of the published
scientific works.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 
No primeiro semestre, a UC “Seminário” estimula o estudante à participação em atividades científicas. Nesta UC, os
estudantes são expostos a tópicos relevantes de I&D que contribuem para a identificação de temas de tese e
proporcionam contactos com possíveis orientadores. Para além de um módulo dedicado ao empreendedorismo, esta
UC tem ainda uma componente de Metodologias de Investigação Científica que transmite ao estudante os
conhecimentos sobre o método científico, técnicas de escrita e apresentação de artigos.

 O plano de tese é elaborado no contexto da UC “Plano de Tese” sob a supervisão do orientador. Nesta UC o estudante
deve apresentar um plano de trabalhos, identificando o estado-da-arte nessa área e potenciais contribuições.

 Nas demais UC’s é comum encontrar atividades de introdução à investigação através de apresentação de trabalhos e
pequenos projetos. A tese, por natureza, é uma UC especial que impele o estudante a protagonizar uma atividade de
I&D consequente.

 

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
In the first semester, the UC "Seminar" encourages the student to participate in scientific activities. In this UC,
students are exposed to relevant R&D topics that contribute to the identification of dissertation topics, and provide
contacts with potential advisors. In addition to a module dedicated to entrepreneurship, this UC also has a component
of Scientific Research Methodologies that transmits to the student the knowledge about the scientific method, writing
techniques and presentation of articles.

 The thesis plan is prepared in the context of the UC "Thesis Plan" under the supervision of the advisor. In this UC the
student must present a work plan, identifying the state of the art in this area and potential contributions.

 In the other UCs it is common to find activities of introduction to research through presentation of works and small
projects. The thesis, by its very nature, is a special UC that encourages the student to engage in a consistent R&D
activity.

 

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 9 10 6

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 0

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 0 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 3 2 2

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 6 8 4

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. 

No primeiro ano do ciclo de estudo, o primeiro semestre inclui um conjunto de unidades curriculares mais
fundamentais, enquanto que o segundo semestre aborda tópicos mais perto do estado da arte. Curiosamente, os
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estudantes estrangeiros revelam maior dificuldade nas UCs do primeiro semestre (93% de taxa de aprovação, contra
100% dos estudantes portugueses). No segundo semestre, as taxas de aprovação rondam os 99%, independentemente
da área. As classificações médias obtidas nas UCs do primeiro semestre são de 15.3 e 13.8 (estudantes portugueses e
estrangeiros respetivamente), enquanto que as obtidas nas UC’s do segundo semestre são de 14.2 e 13.2,
respetivamente. Por outro lado, 10% dos estudantes estrangeiros não completam a UC do plano de tese e abandonam
o ciclo de estudo. (resultados relativos a todas as edições do ciclo de estudo até 2015/2016).

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular
units. 

In the first year of the programme, the first semester includes a set of courses addressing more fundamental topics,
while the courses in the second semester address topics closer to the state-of-the-art. Students from abroad show
more difficulty in completing the first semester’s courses (93% of approval rate, compared with 100% for national
students). In the second semester, the approval rates are around 99%, no matter the scientific area. The average
grades have been (national / foreign students): i) first semester: (15,3 / 13,8); ii) second semester: (14,2 / 13,2). On the
other hand, 10% of the Portuguese students do not complete the thesis work plan and drop out the programme (data
from all editions up to 2015/2016).

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo. 

Durante o primeiro ano do ciclo de estudo, os estudantes são acompanhados de perto pelo seu Diretor, a quem
compete interagir com as equipas docentes das várias unidades curriculares, e a quem compete assegurar o
cumprimento dos prazos para a submissão e avaliação do plano de tese. Os desvios, são tratados caso a caso. A
partir do segundo ano, o trabalho de cada estudante é acompanhado pelo orientador (e co-orientador, caso exista).
Anualmente, todos os estudantes são também monitorizados através da sua participação no Workshop MAP-T, no qual
apresentam uma comunicação oral ou em forma de poster. São ainda solicitados relatórios anuais de progresso e
respetivos pareceres dos orientadores. Tem vindo também a ser monitorizada a produção científica dos estudantes
através dos artigos publicados em conferências e revistas. Estes mecanismos têm revelado a necessidade de se
proceder a uma atualização do plano de estudos.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
During the first year of the Programme, students are closely monitored by the Programme Director, who is responsible
to interact with the professors of the several ongoing curricular units, who ensures that students submit their thesis
work plans on time, and who manages the thesis work plan assessment within the defined time frame. Starting on the
second year, students are monitored mainly by their supervisor(s). Students are also requested to present their
research work at the annual MAP-T Workshop, as an oral presentation or as a poster. Annual progress reports are
requested from the students, along with progress statements from their supervisors. The scientific activity of the
students is also monitored through the papers they publish in conferences and journals. All these monitoring activities
have been producing information that suggests the need to perform some adjustments in the Programme structure.

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 with the study programme's area. 0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained employment
in other areas of activity 0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating 0

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). 

Os Centros de Investigação, associados às Universidades do Minho, Aveiro e Porto, que suportam o MAP-T do ponto
de vista das competências científicas na área, são:

 - INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência: Excelente
 - IT – Instituto de Telecomunicações: Muito Bom

 - IEETA – Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro: Bom
 - Algoritmi – Centro de Investigação Algoritmi: Muito Bom

 

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable). 
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The Research Centres, associated to the Universities of Minho, Aveiro and Porto, supporting the MAP-T Programme
from the scientific point of view, are:

 - INESC TEC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência: Excellent
 - IT – Instituto de Telecomunicações: Very Good

 - IEETA – Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro: Good
 - Algoritmi – Centro de Investigação Algoritmi: Very Good

 

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/10e783ac-e688-7619-698b-59ce6bf2433e
 7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/10e783ac-e688-7619-698b-59ce6bf2433e
 7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

A clara maioria dos estudantes do MAP-T realizam os seus trabalhos de investigação conducentes à tese no âmbito de
projetos de investigação em curso nos centros de investigação e institutos que suportam o ciclo de estudo,
contribuindo, dessa forma, para a criação de conhecimento e desenvolvimento de competências científicas. Tendo em
conta que muitos desses projetos decorrem em parceria com empresas e unidades de interface, uma parte do trabalho
destes estudantes contribui para resolver problemas das empresas e para criar valor que tornam estas empresas mais
competitivas no mercado global.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
The large majority of the MAP-T students develop their research work towards a thesis in the context of research and
development projects hosted by the institutes and research centres that support the Programme, therefore
contributing to create scientific knowledge and to develop scientific competences. Since most of these projects are
running as partnerships with companies and interface institutes, part of the research work performed by the students
contributes to solve real problems at those companies and to transfer technology that make them more competitive in
the global market.

7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

Como referido no ponto anterior, a maioria dos estudantes realizam o seu trabalho de investigação no contexto de
projetos de investigação em curso nos centros de investigação a que estão afetos os seus orientadores. A maioria
desses projetos constituem parcerias com outras instituições nacionais e/ou internacionais, pelo que os estudantes
são, naturalmente, integrados nessas redes. Em alguns casos, não raros, os estudantes acabam por realizar parte do
seu trabalho de investigação nessas instituições, de que é exemplo recente um estudante que realizou uma parte
significativa do seu trabalho de investigação no CERN. De referir também a parceria que existe entre o MAP-T e os
programas CMU e MIT Portugal.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

As noted in the previous point, most of the MAP-T students develop their research work within the context of research
projects going on at the research centres and institutes to which their supervisors are affiliated. Most of those projects
are partnerships with other national and international institutions and, therefore, the MAP-T students are naturally
integrated into those networks. In some cases, not rare, some students end up doing some work at those other
institutions, such as in the case of a student that recently concluded his PhD with work done partially at CERN. There
is also the partnership of the MAP-T Programme with the CMU and MIT Portugal Programmes, with some students
performing part of their work at these universities.

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
O Workshop MAP-T, realizado anualmente, constitui uma oportunidade para monitorizar o progresso dos estudantes.
Neste, é habitual realizar-se um painel com a presença de representantes de empresas, no qual são discutidos aspetos
relacionados com a integração dos futuros doutorados no tecido empresarial. No âmbito do programa de bolsas de
doutoramento FCT, de que o MAP-T é beneficiário, foi constituída uma Comissão de Acompanhamento Externa (CAE)
constituída por investigadores estrangeiros. Esta tem vindo a acompanhar o funcionamento do MAP-T e a emitir
recomendações. A Comissão Científica do MAP-T tem feito uso da informação recolhida no contexto do Workshop e
por meio da CAE para proceder a alterações no funcionamento do ciclo de estudo, nomeadamente no que se refere à
articulação entre os serviços das três universidades, a uma revisão do regulamento do ciclo de estudo e à atualização
do seu plano de estudos no sentido de o tornar mais atrativo para os potenciais candidatos.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The annual MAP-T Workshop offers an opportunity to monitor the progress of the students and to collect information
from other sectors, including the industry. The workshop usually includes a panel with industry representatives where,
among other topics, the integration of PhDs in the companies’ workforce is discussed. Also, an External Advisory
Committee (EAC) has been created, in the context of the FCT Scholarships programme, with three foreign and reputed
academics and researchers. This EEC monitors the MAP-T Programme and emits recommendations. The MAP-T
Scientific Committee is using the information collected through the workshop and the EEC to improve its functioning,
including the coordination among the three universities, a revision of its regulations, and also considering an update
of the Programme structure to turn it more attractive to potential candidates.
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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. 

As três universidades que acolhem o MAP-T e os centros e institutos de investigação que o suportam do ponto de
vista científico, representam uma parte significativa do know-how na área das telecomunicações em Portugal. Por
isso, estas instituições integram diversos consórcios nacionais na área, são procuradas pelas empresas para o
desenvolvimento de soluções e resolução de problemas, e são chamadas a emitir pareceres e a prestar serviços
especializados de consultoria na área. O MAP-T, por ser um ciclo de estudo conjunto, contribui para promover um
maior nível de cooperação entre as instituições que o suportam, e para aumentar a visibilidade dessas instituições
enquanto especialistas na área das telecomunicações.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s)
of the study programme. 

The three universities that host the MAP-T Program, as well as the research centres and institutes that support it from
the scientific point of view, represent a considerable part of the know-how in the area of telecommunications in
Portugal. Therefore, these institutions integrate several national partnerships in this area, are often contacted by
companies looking for support to develop new solutions or to solve specific problems, and are also called to provide
specialized recommendations or to provide specialized services in the area of telecommunications. Being a joint
programme, the MAP-T contributes to improve the cooperation between the institutions that support it, and also to
improve the visibility of these institution as major players in the area of telecommunications.

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 resultado mais saliente das atividades que têm vindo a ser desenvolvidas pelas três universidades e seus centros
de investigação na área das telecomunicações, incluindo o MAP-T, é a crescente procura das empresas da região pela
concretização de projetos de desenvolvimento conjuntos. Estes projetos contribuem, de forma crescente, para tornar
essas empresas mais capazes, quer no setor dos serviços, quer no setor dos produtos. O MAP-T contribui para esta
tendência com a formação de quadros altamente qualificados que, depois de integrados nessas empresas, dão
seguimento à transferência de tecnologia que é realizada no âmbito dos projetos acima referidos. Daqui resultam
empresas capazes de oferecer produtos ou serviços de maior valor acrescentado e, por conseguinte, mais
competitivas nos mercados nacional e internacional.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities. 

The most important result of the activities that have been developed by the three universities and their institutes and
research centres in the area of telecommunications, including the MAP-T, is the increasing demand from local
companies for joining them on R&D projects. These projects contribute more and more to turn these companies more
capable, both in the services and products sectors. The MAP-T Programme contributes to this trend by preparing
highly qualified professionals that, after proper integration into these companies’ workforces, are able to follow up the
transfer of technology performed under the above referred projects. As a result of these combined efforts, companies
become capable of offering better services and products, with added value, turning them more competitive in both the
national and international markets.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado. 

A divulgação do MAP-T, instituições que o suportam, e o ensino ministrado tem sido realizada maioritariamente
através do portal do ciclo de estudo (tele.map.edu.pt) e através dos portais das três universidades. Adicionalmente, a
Comissão Científica tem feito uso da rede social LinkedIn para divulgar eventos relacionados com o ciclo de estudo,
e.g. provas de doutoramento, e de posters e flyers para divulgar as várias fases de candidatura. Por três vezes, o MAP-
T foi anunciado na revista IEEE Spectrum (uma vez na revista IEEE Communications Magazine) com o objetivo de
aumentar a sua visibilidade internacional. Nos últimos anos, o ciclo de estudo tem sido publicitado através do portal
“Study Portals”. Apesar destes esforços, o número de candidatos, quer nacionais quer internacionais, tem vindo a
diminuir progressivamente: 19, 13 e 30, nas três últimas edições, comparado com mais de 50 candidatos em cada uma
das três primeiras edições.

 

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to
students. 

Dissemination of the MAP-T Programme, the supporting institutions and teaching, has been accomplished mainly
through the Programme website (tele.map.edu.pt) and through the websites of the three Universities. In addition, the
Scientific Committee has been using the LinkedIn social network to spread information about related events, such as
PhD thesis public defenses, and also posters and flyers to disseminate the application phases. Since the program
started back in 2007, three advertisements where publish in IEEE Spectrum magazine (once in IEEE Communications
Magazine), aiming and improving the international visibility of the Programme. The MAP-T has also been listed at the
“Study Portals” website in the last few years. Despite these efforts, the number of candidates, both national and from
abroad, have been declining over the years: 19, 13 and 30, in the last three editions, against more than 50 candidates
per year in the first three editions.
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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 54.6

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) 0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 2.6

Mobilidade de docentes na área científica 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 
O MAP-T é um Programa Doutoral que se distingue por centrar o seu foco nas Telecomunicações em sentido lato, e
por se ancorar em fatores sustentados que asseguram a sua qualidade, prestígio e impacto. Enquadra se numa
realidade baseada na existência de um corpo docente altamente qualificado, integrado em centros de investigação
associados às Universidades com desempenho reconhecidos, e comprometido com a realização de investigação
competitiva a nível internacional. Mobiliza para este propósito recursos materiais e investigadores apostados em
objetivos de I&D e inovação tecnológica. Por outro lado, o programa doutoral beneficia de uma parceria com a
Carnegie Mellon University no âmbito do Programa CMU-Portugal que contempla a possibilidade de duplos diplomas
entre as instituições participantes. O ciclo de estudo possui ainda uma estrutura curricular flexível acomodando a
escolha de UC’s opcionais. Por último, os estudantes apresentam e defendem teses com grande qualidade e impacto
aferido pelo conjunto de publicações de grande relevo a que dão origem.

8.1.1. Strengths 
MAP-T is a Doctoral Program that distinguishes itself by centering its focus on Telecommunications in a broad sense,
and by anchoring itself in sustained factors that assure its quality, prestige and impact. It is based on the existence of
a highly qualified faculty, integrated in research centers associated to Universities with recognized performance, and
committed to conducting competitive research at an international level. It mobilizes for this purpose material resources
and researchers focused on R&D and technological innovation objectives. On the other hand, the Doctoral Program
benefits from a partnership with Carnegie Mellon University within the framework of the CMU-Portugal Program that
contemplates the possibility of double diplomas among the participating institutions. The program also has a flexible
curricular structure accommodating the choice of optional UCs. Finally, the students present and defend theses with
great quality and impact as measured by the group of publications of great relevance to which they give rise.

8.1.2. Pontos fracos 
O número de estudantes que se candidatam ao ciclo de estudo tem vindo a diminuir ao longo das últimas edições ,
com consequências para a qualidade da formação prévia dos candidatos efetivamente admitidos e para a criação de
turmas das UC’s optativas com o número mínimo exigido de 5 estudantes.

 

A lógica rotativa do ciclo de estudo origina dificuldades de acesso, partilha e associação da informação académica e
administrativa decorrente do seu funcionamento, ao longo das sucessivas edições. Em particular, diferentes sistemas
informáticos das Universidades dificultam a transmissão efetiva de informação causando sobrecarga e atrasos nos
serviços académicos o que, por sua vez, afeta processos de inscrição e afeta a circulação dos estudantes entre as
Universidades.

 

A dispersão geográfica das universidades participantes no ciclo de estudo fomenta a investigação sem pleno
benefício das sinergias potenciadas pela conjunção dos três centros de saber e saber-fazer e respetivas unidades de
investigação associadas. A rotatividade na responsabilidade da edição correspondente à componente curricular no 1º
ano, obriga também à deslocação de docentes, dificulta e condiciona a elaboração dos horários que por esse motivo
se procura que sejam concentrados em 3 dias por semana. Por outro lado também, a dimensão do ciclo de estudo e o
seu funcionamento tripartido faz com que não haja um envolvimento colaborativo profundo dos vários docentes
envolvidos na orientação dos estudantes, havendo uma tendência para que as orientações se desenvolvam dentro de
uma única Universidade.

 

Apesar do profundo envolvimento dos docentes do MAP-T em atividades de investigação nas suas áreas de interesse,
o nível de publicações em revistas de elevado fator de impacto, situa-se ainda aquém do desejado. Tal deve-se em
grande parte à solicitação a que são sujeitos com a recente sofisticação de processos administrativos, apesar da sua
informatização; à carga horária letiva tipicamente elevada; ao acompanhamento e orientação de estudantes de
mestrado e doutoramento. Estas circunstâncias limitam uma participação mais significativa em projetos de I&D,
nomeadamente internacionais e concorrem para alguma retração na visibilidade e prestígio da atividade de
investigação.
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Tem-se verificado que a submissão e defesa do Plano de Tese é usualmente mais tardia do que o desejado e, por outro
lado, a conclusão das teses também ocorre, em muitos casos, bastante mais tarde do que a duração do ciclo de
estudo (3 anos).

 

8.1.2. Weaknesses 
The number of students applying for the Doctoral Program has been decreasing during the last editions of the
Program, which impacts on the quality of the previous training of the candidates actually admitted, and for the creation
of classes of elective UCs having the minimum required number of 5 students.

 

The fact that the curricular units are lectured each year in one of the Universities responsible for that edition, creates
difficulties concerning access, sharing and association of the academic and administrative information across
consecutive editions. In particular, the existence of different information systems in the three Universities hinders the
effective transmission of information which generates overload and delays in the academic services, affecting
enrollment and the movement of students between universities.

 

The geographical dispersion of the universities participating in the Programme does not encourages research that
could take advantage of the synergies enhanced by the combination of the three centres of knowledge and know-how,
i.e., the universities and the associated research centres. The turnover on the responsibility of each edition of the MAP-
T Programme regarding the curricular component during the 1st year, requires the displacement of professors, which
constrains and makes difficult the creation of time tables. For this reason we try to concentrate classes in 3 days per
week. The size of the Programme and its tripartite operation makes that no deep collaboration is established between
professors involved in mentoring and supervising MAP-T students. A tendency exists for students to benefit from a
supervision that is limited to a single University.

 

Apart from the deep involvement of MAP-T professors in research activities in their areas of scientific interest, the level
of scientific publications in journals of high impact factor, is still far from desired. This is largely due to the greater
demands that they are subjected to as a result of the increased sophistication and complexity of recent administrative
processes, despite its computerisation; the typically high workload of teaching activities; the supervision of Masters
and PhD students. These circumstances limit broader participation in R&D projects, namely international projects and
contribute to a decline in the prestige and visibility of the research activity.

 

It has been concluded that the submission and defense of the Thesis Plan usually takes place later than desired and,
on the other hand, the conclusion of the Theses also occurs, in many cases, much later than the total expected
doctoral period of 3 years.

8.1.3. Oportunidades 
Capitalizando nos protocolos já estabelecidos entre as três Universidades portuguesas que integram o MAP-T e outras
universidades com particular destaque para as do espaço lusófono e da América do Sul, há oportunidades para o
reforço da procura do MAP-T por estudantes dessas procedências, o que ajudará certamente a um reconhecimento
ainda maior do ciclo de estudo no panorama internacional e na captação de candidatos de elevada qualidade.

 O Programa Doutoral em Telecomunicações embora focado numa área específica, abarca assuntos muito relevantes e
atuais ainda com grande procura e oportunidades de emprego reconhecidas podendo, deste modo, estabelecer-se
como uma referência na formação graduada a nível internacional.

 Por outro lado, a parceria estabelecida com o Programa CMU-Portugal, abre possibilidade ao reforço da cooperação
académica entre o MAP-T e programas doutorais congéneres na CMU, com impacto significativo na qualificação da
formação académica dos estudantes.

8.1.3. Opportunities 
Capitalizing on the protocols already established between the three Portuguese universities that integrate MAP-T and
other universities with particular emphasis on those of the Portuguese-speaking and South American space, there are
opportunities for strengthening the demand for the MAP-T program by students of these origins, which will
undoubtedly help further recognition of the Program in the international arena and in the recruitment of high-quality
candidates.

 The Doctoral Program in Telecommunications, although focused on a specific area, encompasses very relevant and
current subjects with great demand and recognized employment opportunities and can thus be established as a
reference in internationally graduated training.

 On the other hand, the partnership established with the CMU-Portugal Program opens the possibility to reinforcing
academic cooperation between MAP-T and similar doctoral programs at CMU, with a significant impact on the
qualification of students' academic education.

8.1.4. Constrangimentos 
Não obstante o MAP-T ter beneficiado entre o ano de 2013-2014 e 2016-2017, do apoio do Programa FCT PhD
Programmes e que contempla 6 novas bolsas de doutoramento atribuídas anualmente, o MAP-T tem-se debatido com
dificuldades de atração e fixação de estudantes devido à reduzida disponibilidade de bolsas de estudo adicionais para
os candidatos selecionados.

 Por outro lado, o ciclo de estudo conta com a participação de um número significativo de estudantes estrangeiros cujo
processo de obtenção de visto tem-se constatado ser muito moroso e complexo, e que tem tido implicações no seu
normal funcionamento.
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Outro fator é a natural concorrência decorrente da existência de programas similares, nomeadamente noutras
universidade europeias, mas igualmente Portuguesas, cuja estrutura curricular se afigura menos rígida e, portanto,
mais atrativa, do que a atualmente prevista para o MAP-T. Por outro lado ainda, o facto do ciclo de estudo se
concentrar numa área que, embora vasta, é de “banda estreita” quando comparado com outros programas de
doutoramento nacionais, tem implicações ao nível da captação de estudantes cuja perceção é que o MAP-T é um ciclo
de estudo difícil e exigente, o que também representa uma ameaça já que dificulta o objetivo de maximizar o seu
potencial de competitividade e excelência com base em trabalho desenvolvido por estudantes de grande autonomia,
capacidade e qualidade.

8.1.4. Threats 
Although the MAP-T Doctoral Program benefited between 2013-2014 and 2016-2017 from the FCT PhD Programme
which supported 6 new PhD scholarships awarded each year, MAP-T has struggled with difficulties attracting and
retaining students because of the reduced availability of additional scholarships for selected applicants.

 On the other hand, the program counts on the participation of a significant number of foreign students whose visa
application process has been found to be very time-consuming and complex and has had implications for the normal
functioning of the Program.

 Another factor is the natural competition arising from the existence of similar programs, namely in other European
universities, but also Portuguese, whose curricular structure seems less rigid and therefore more attractive than the
one currently adopted in MAP-T. On the other hand, the fact that the Program concentrates on an area that, although
vast, is "narrow band" when compared to other national doctoral programs, has implications for student recruitment
whose perception is that MAP-T is a difficult and demanding program, which also poses a threat since it hinders the
objective of maximizing its potential for competitiveness and excellence based on work carried out by students of
great autonomy, capacity and quality.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Ponto fraco: Número e qualidade decrescente de candidatos ao Programa Doutoral, penalizando o funcionamento das
unidades curriculares com poucos estudantes, dificultando trabalho colaborativo, e reduzindo a eficácia, rendimento e
impacto do próprio ciclo de estudo.

 

Ação de melhoria: Planeamento e realização de iniciativas de divulgação do Programa Doutoral, a nível nacional e
internacional, particularmente junto de instituições de ES estrangeiras com as quais as universidades participantes no
ciclo de estudo (Minho, Aveiro e Porto) já firmaram protocolos de colaboração, nomeadamente do espaço lusófono e
da América do Sul. São de explorar também novos canais de divulgação na Internet de cursos de formação pós-
graduada, como o “Study Portals”. Ações de divulgação mais agressivas, através da publicação de anúncios em
revistas da área. Sensibilização da FCT para reabrir candidaturas para uma segunda fase de financiamento FCT PhD
Programmes, com um número reforçado de bolsas em relação ao que foi atribuído ao MAP-T no âmbito da primeira
fase e que se conclui neste ano letivo. Planear reformulação do plano de estudos do MAP-T de modo a flexibilizar a
escolha de UC optativas, designadamente em regime de partilha com outros programas doutorais.

 

9.1.1. Improvement measure 
Weakness: Decreasing number of candidates to the Doctoral Programme and their quality. This impairs the operation
of the curricular units that run with few students, creating difficulties in collaborative work, which reduces its
effectiveness, efficiency with clear impact on the programme itself.

 

Improvement action: Planning and carrying out initiatives to publicize and disseminate the Doctoral Programme,
nationally and internationally, particularly with foreign higher education institutions the universities participating in the
programme (Minho, Aveiro, Porto) have signed cooperation protocols with, namely the Portuguese speaking world and
South America. Channels for the advertising of post-graduate courses, such as the “Study Portals”. More aggressive
advertising campaigns by the publication of advertisements in magazines in the area. Awareness of the FCT to reopen
applications for a second phase of FCT PhD Programmes funding, with a reinforced number of scholarships in relation
to the one that was awarded to MAP-T in the first phase and that concludes this school year. Reformulation of the MAP-
T curriculum plan in order to make the choice of optional UC more flexible, namely in a sharing regime with other
doctoral programs.

 

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta – 3 anos

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High – 3 years

9.1.3. Indicadores de implementação 
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Conseguir aumentar o número de estudantes efetivamente inscritos e a frequentar o ano curricular seis meses após o
seu início, para quinze, já a partir do ano letivo 2019/2020.

9.1.3. Implementation indicators 
To be able to increase the number of students enrolled in the course and attending the curricular year (first year) six
months after its onset, to fifteen, starting in the academic year of 2019/2020.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Ponto fraco: A lógica rotativa do ciclo de estudo origina dificuldades de acesso e associação da informação relativa ao
seu funcionamento ao longo das sucessivas edições.

 Ação de melhoria: Conceção de módulos nos sistemas de informação das três universidades que viabilizem o acesso
e relacionamento de informação relativa às diferentes edições do ciclo de estudos, nomeadamente no que toca ao
percurso curricular de cada estudante e ao acompanhamento da evolução do seu trabalho de investigação, desde a
aceitação de tema de tese e oficialização da orientação científica, até concluir a defesa de tese. Avaliar-se-á, em
primeira lugar, o potencial de plataformas já idealizadas e semi-desenvolvidas, para proporcionar mecanismos de
interoperabilidade entre os sistemas de informação das instituições participantes, como a descrita no sítio IES+perto
(https://iesmaisperto.up.pt/).

 

9.1.1. Improvement measure 
Weakness: The fact that the curricular units are lectured each year in one of the Universities responsible for that
edition creates difficulties of access to the information in subsequent editions.

 Improvement action: Implementation of modules in the information systems of the three Universities to provide easy
access to the information concerning the different editions of the Programme, particularly regarding the curricular path
of each student and the evolution of his/her research work, since the moment the dissertation topic is accepted and
the supervision is officially accepted, until the conclusion of the dissertation defense. Firstly, the potential of already
idealized and semi-developed platforms will be evaluated in order to provide mechanisms for interoperability between
the information systems of the participating institutions, such as that described on the IES+perto site
(https://iesmaisperto.up.pt/).

 

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média – 2 anos

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Medium – 2 years

9.1.3. Indicadores de implementação 
Acesso à informação do percurso curricular e situação do trabalho de tese de cada estudante, a partir de qualquer
uma das universidades participantes no ciclo de estudo, e independentemente da edição do MAP-T.

9.1.3. Implementation indicators 
Access to information of the status of course curriculum and dissertation work of each student, from any of the
universities participating in the programme, regardless of the edition of MAP-T.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Ponto fraco: A dispersão geográfica das Universidades participantes no ciclo de estudo fomenta a investigação sem
pleno benefício das sinergias potenciadas pela conjunção dos três centros de saber e saber-fazer e respetivas
Unidades de Investigação associadas.

 

Ação de melhoria: Definição e implementação de um regime interno ao MAP-T de incentivo à proposta de temas de
tese implicando a colaboração de docentes de diferentes universidades.

 

9.1.1. Improvement measure 
Weakness: The geographical dispersion of the Universities participating in the Programme does not encourage
research that could take advantage of the synergies enhanced by the combination of the three centres of knowledge
and know-how, i.e., the Universities and the associated Research Centres.

 

Improvement action: Definition and implementation of an internal MAP-T scheme to encourage the proposal of thesis
topics implying the collaboration of teachers/supervisors from different universities.

 

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média – 2 anos
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9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Medium – 2 years

9.1.3. Indicadores de implementação 
Conseguir que cerca de 1/3 do número total de teses de doutoramento propostas e atribuídas envolvam equipas de
orientação com pelo menos dois docentes de universidades diferentes.

9.1.3. Implementation indicators 
Make in such a way that about 1/3 of the total number of doctoral theses proposed and assigned involve mentoring
teams with at least two teachers from different universities.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Ponto fraco: Nível de publicação por estudantes e docentes em revistas com elevado fator de impacto e patentes em
média ainda inferior ao esperado. Reduzida participação em projetos de investigação internacionais. Diminuto nível de
colaboração entre os docentes das três universidades o que concorre para alguma retração na visibilidade e prestígio
da atividade de investigação.

 

Ação de melhoria: Planeamento e implementação de iniciativas, de forma concertada entre os departamentos
envolvidos das três universidades participantes no ciclo de estudo, com o objetivo de incentivar e premiar a produção
científica em revistas, o estabelecimento de parcerias internacionais para candidaturas e participação em projetos de
investigação, mormente nas áreas abrangidas pelo Programa Doutoral.

 

9.1.1. Improvement measure 
Weakness: Level of publication by students and teachers in magazines with high impact factor and patents on average
still lower than expected. Reduced participation in international research projects. Reduced level of collaboration
among the professors of the three universities, which contributes to some decline in the visibility and prestige of the
research activity.

 

Improvement action: Planning and implementation of initiatives, in an articulated manner among the Departments
involved in the three Universities participating in the Program, with the objective of encouraging and rewarding
scientific production in journals, establishing international partnerships for applications and participation in research
projects, especially in the areas covered by the Doctoral Program.

 

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta – 5 anos

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Alta – 5 years

9.1.3. Indicadores de implementação 
Conseguir um aumento anual de 10% do número de publicações de patentes por estudantes e docentes do MAP-T em
revistas com significativo fator de impacto, e um aumento em 30% ao longo de cinco anos do número de projetos
internacionais de investigação comparticipação de docentes e estudantes afetos ao MAP-T.

9.1.3. Implementation indicators 
Achieve an annual increase of 10% in the number of patents and publications by MAP-T students and professors in
magazines with a significant impact factor, and an increase of 30% over five years in the number of international
research projects involving teachers and undergraduate students to MAP-T.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Ponto fraco: submissão e defesa tardias do Plano de Tese, conclusão do doutoramento, em muitos casos,
significativamente além de 3 ou 4 anos.

 

Ação de melhoria: Implementação de mecanismos informáticos que facilitem a interação entre os estudantes e
potenciais orientadores e a divulgação alargada de temas de doutoramento, seja através dos próprios sistemas de
informação das Universidades ou criação de grupos de discussão em redes sociais ou portais do MAP-T. No caso das
teses em curso, implementar mecanismos de alerta automáticos, em complemento ao sistema atual centralizado na
comissão científica.

 

9.1.1. Improvement measure 
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Weakness: late submission and defense of the Thesis Plan, completion of the PhD in many cases significantly beyond
3 or 4 years.

 

Improvement action: Implementation of computer-based mechanisms facilitating the interaction between students and
potential advisors and broad dissemination of doctoral subjects, either through the University's own information
systems or the creation of discussion groups on social networks or MAP-T portals. In the case of ongoing theses,
implement automatic alert mechanisms, in addition to the current system centralized in the Scientific Committee.

 

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta – 2 anos

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Alta – 2 years

9.1.3. Indicadores de implementação 
Conseguir que todos os estudantes inscritos a tempo-inteiro no MAP-T tenham o seu plano de tese defendido antes do
início do segundo ano de inscrição no Programa Doutoral. Conseguir que todas as teses, para estudantes inscritos a
tempo inteiro no MAP-T, sejam defendidas até ao limite de 4 anos e seis meses após a primeira inscrição.

9.1.3. Implementation indicators 
To ensure that all full-time students enrolled in MAP-T have their thesis plan defended before the start of the second
year of enrollment in the Doctoral Program, to ensure that all theses for full-time students enrolled in MAP-T, be
defended up to the limit of 4 years and 6 months after the first registration.

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>

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:
 Telecomunicações

10.1.2.1. Study programme:
 Telecommunications

10.1.2.2. Grau:
 Doutor

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


