
PERA/2122/1500130 — Apresentação do pedido

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 NCE/15/1500130

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-02-24

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

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

 2._Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A alteração ao plano de estudo proposta em 2018 resultou de um alargamento da lista de opções do MEI. Antes desta

alteração as Opções A, B e C do 1º ano eram escolhidas de uma lista restrita o que limitava a escolha, sendo uma das
críticas frequentes dos alunos. Esta proposta acrescentou 5 UCs a esta lista das opções.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The change to the study plan proposed in 2018 resulted from an expansion of the MEI options list. Before this change,

Options A, B and C of the 1st year were chosen from a restricted list, which limited the choice, being one of the
frequent criticisms of students. This proposal added 5 course units to this list of options.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 <no answer>
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4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A Universidade de Aveiro e o DETI têm vindo a promover diversas iniciativas, como o programa Docência+ e a
abertura de espaços durante 24h, que visam melhorar os processos de ensino e aprendizagem.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The University of Aveiro and DETI have been promoting various initiatives, such as the Teaching+ program and the
opening of spaces for 24 hours, which aim to improve teaching and learning processes.

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

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Engenharia Informática

1.3. Study programme.
Informatics Engineering

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Aviso_17928_2019.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Engenharia Informática
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1.6. Main scientific area of the study programme.
Informatics Engineering

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

523

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

n.a

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

n.a

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

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

2 anos

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

2 years

1.10. Número máximo de admissões.
60

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se titulares de uma formação de 1º ciclo em Engenharia Informática ou em áreas afins, ou que
sejam detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, adequado para realização deste curso.
A análise da admissibilidade das candidaturas é realizada pelo júri do concurso, considerando: 1. Afinidade entre o(s)
curso(s) que possuem e o curso a que se candidatam; 2. Natureza do(s) grau(s) que possuem; 3. Desempenho
académico nas formações prévias.

1.11. Specific entry requirements.

Holders of a 1st cycle degree in Informatics Engineering or similar areas, or holders of an academic, scientific or
professional curriculum, suitable for taking this course, can apply.
The analysis of the admissibility of applications is carried out by the selection board, considering: 1. Affinity between
the course(s) they have and the course they are applying for; 2. Nature of degree(s) they hold; 3. Academic
performance in previous training.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
n.a.

1.12.1. If other, specify:
n.a.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

O Mestrado em Engenharia Informática (MEI) será ministrado na Universidade de Aveiro (UA), no seu Campus de



Santiago, na cidade de Aveiro.

A maior parte das atividades decorrerá no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática da UA,
unidade orgânica responsável pelo curso. As aulas de algumas unidades curriculares opcionais poderão ser
lecionadas noutro departamento da universidade.

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

1.14._Alteração ao Regulamento de Creditações.pdf
1.15. Observações.

n.a.

1.15. Observations.
n.a.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 <sem resposta>

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Informática / Informatics I 90 18
Qualquer área cientifica / Any Scientific Area QAC 6
Eletrónica/Gestão/Informática/Matemática /
Electronics/Management/Mathematics ELE/GES/I/M 6

(3 Items)  90 30  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 
As metodologias de ensino consideradas seguem a abordagem usual em engenharia, onde as matérias são
apresentadas em aulas teórico-práticas ou teóricas complementadas por uma componente prática/laboratorial, para
verificação da teoria em casos práticos específicos e demonstrativos. Os objetivos de aprendizagem pretendidos para
o MEI serão obtidos garantindo um acompanhamento sincronizado entre a exposição da matéria, o estudo por parte
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dos alunos (para o qual disporão de material de suporte adequado, desde livros a textos pedagógicos elaborados para
o efeito) e a concretização prática da mesma.
Através de reuniões regulares e de conversas informais com os estudantes, bem como usando de forma sistemática o
SGQ, estes métodos são ajustados e avaliados regularmente, em conformidade com as necessidades dos estudantes
e com os objetivos de aprendizagem.

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

The teaching methodologies follow a common approach in engineering, where the subjects are presented in
theoretical-practical or theoretical classes, followed by a practical/laboratory component, to verify the theory in
specific practical and demonstrative cases. The intended learning objectives for the MEI will thus be achieved by
ensuring a synchronized follow-up between the exposition of the material (and the consequent study by the students -
for which they will have adequate support material, from books to pedagogical texts prepared for this purpose ) and its
practical implementation.
Through regular meetings and informal conversations with students, as well as systematically with the QMS, these
teaching and learning methods are regularly adjusted and evaluated, in accordance with the students' needs and
learning objectives.

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

Na elaboração dos trabalhos de cada UC, o corpo docente coordena o nível de profundidade com que cada tema é
proposto, para assim que exista um alinhamento entre os ECTS atribuídos para cada UC e os ECTS efetivamente
verificados no esforço e dedicação requeridos pelos alunos. 
No final de cada semestre, os alunos preenchem inquéritos específicos sobre cada UC, no âmbito do SGQ, onde
indicam valores de vários parâmetros (tal como o tempo semanal médio dedicado a cada UC em períodos não letivos;
estimativa de ECTS adequados; etc.) que permitem verificar se a carga média de trabalho que é solicitada aos
estudantes corresponde ao valor efetivo de ECTS de cada UC, em cada edição. 
Por outro lado, cabe ao diretor de curso acompanhar o esforço dos alunos ao longo do semestre, recolhendo
informação crítica dos representantes dos alunos e, se necessário, promovendo medidas que visem corrigir eventuais
desalinhamentos entre ECTS atribuídos e verificados. 

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
In preparing the work of each course unit (CU), the faculty coordinates the level of depth with which each topic is
proposed, so that there is an alignment between the ECTS assigned for each CU and the ECTS effectively verified in
the effort and dedication required by the students.
At the end of each semester, students complete specific surveys about each CU, indicating values of various
parameters (such as the average weekly time dedicated to each CU in non-teaching periods; estimate of adequate
ECTS; etc.) that allow verifying whether the The average workload that is requested from students corresponds to the
effective value of ECTS of each CU, in each edition.
On the other hand, it is up to the course directors to monitor the students' efforts throughout the semester, collecting
critical information from the students' representatives and, if necessary, promoting measures aimed at correcting any
misalignments between assigned and verified ECTS.

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

Os métodos de avaliação são definidos pelo regente de cada UC, mediante o indicado no Regulamento de Estudos da
Universidade de Aveiro, dando conhecimento dos mesmos à Direção de Curso no início de cada semestre. Também os
alunos serão informados, no início do semestre, dos referidos métodos de avaliação. Contando com largos anos de
experiência, os docentes do DETI afetos a cada UC colocam em ação métodos de avaliação que visam aferir o nível
com que os alunos atingem os obj. de aprendizagem da UC. Ao longo do semestre, a Direção de Curso mantém
contacto (e reúne) com os representantes dos alunos (e, também, com vários outros alunos), ouvindo as suas críticas
relativamente aos métodos de avaliação. No final de cada semestre, no âmbito do SGQ, os alunos pronunciam-se
sobre os métodos de avaliação em cada UC, através de inquéritos pedagógicos, sendo estes avaliados pela Direção de
Curso que toma, se necessário, ações para melhor adequar os métodos de avaliação aos obj. de aprendizagem.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The assessment methods are defined by the director of each CU, as indicated in the Regulation of Studies of the
University of Aveiro, informing the Course Director at the beginning of each semester. Students will also be informed,
at the beginning of the semester, of the aforementioned assessment methods. With many years of experience, DETI
professors working at each CU put into action assessment methods that aim to measure the level at which students
achieve the CU's learning objectives. Throughout the semester, the Course Direction maintains contact (and meets)
with the students' representatives (and, also, with several other students), listening to their criticisms regarding the
assessment methods. At the end of each semester, within the QMS, students comment on the assessment methods in
each CU, through pedagogical surveys, which are evaluated by the Course Director, which takes, if necessary, actions
to better adapt the assessment methods to the learning objectives .

2.4. Observações



2.4 Observações.
n.a.

2.4 Observations.
n.a.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 José Luis Guimarães Oliveira

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de tempo
/ Employment
link

Informação/
Information

Ana Maria Perfeito
Tomé

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica,

especialidade de Electrónica 100.00 Ficha
submetida

André Ventura da Cruz
Marnoto Zúquete

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática e de

Computadores 100.00 Ficha
submetida

António Joaquim da
Silva Teixeira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
António José Ribeiro
Neves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
António Rui de
Oliveira e Silva Borges

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

Armando José
Formoso de Pinho

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Artur José Carneiro
Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

Augusto Marques
Ferreira da Silva

Professor Associado
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Carlos Manuel
Azevedo Costa

Professor Associado
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Daniel Nunes Corujo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Informática

(MAP-I) 100.00 Ficha
submetida

Diogo Nuno Pereira
Gomes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

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

submetida
Ilidio Fernando de
Castro Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Engenharia

Informática 100.00 Ficha
submetida

João José Lopes
Peixoto

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Tecnologias e Sistemas de Informação 30.00 Ficha
submetida

João Manuel de
Oliveira e Silva
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

João Paulo Silva
Barraca

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Engenharia

Informática 100.00 Ficha
submetida

Joaquim Arnaldo
Carvalho Martins

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica,
especialidade de Electrónica 100.00 Ficha

submetida

Joaquim João Estrela
Ribeiro Silvestre
Madeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100.00 Ficha

submetida

José Luis Costa Pinto
de Azevedo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

José Luis Guimarães
Oliveira

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

José Manuel Matos Professor Auxiliar ou Doutor Ramo de Conhecimento em 100.00 Ficha
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/a5968eec-fcc4-a7fe-2f50-61a5184a417e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/8bcd53b7-17e2-1df8-fbc3-61a5189e4889
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/53201bac-c517-2124-42cb-61a518a9506b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/391f7219-cf24-cbe8-8326-61a51812dd3e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/3a1ff2f4-82f9-ef99-8477-61a5183fd82c


Moreira equivalente Engenharia Electrotécnica e
Computadores

submetida

José Maria Amaral
Fernandes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
José Nuno Panelas
Nunes Lau

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

Luís Filipe de Seabra
Lopes

Professor Associado
ou equivalente Doutor

Engenharia Electrotécnica,
especialidade de Robótica e
Manufactura Integrada

100.00 Ficha
submetida

Maria Beatriz Alves de
Sousa Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica,

especialidade de Electrónica 100.00 Ficha
submetida

Miguel Augusto
Mendes Oliveira e
Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida

Óscar Narciso
Mortágua Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Informática

(MAP-I) 100.00 Ficha
submetida

Osvaldo Manuel da
Rocha Pacheco

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Paulo Miguel de Jesus
Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Pétia Georgieva
Georgieva

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia de Sistemas e Controlo 100.00 Ficha

submetida

Rui Luís Andrade
Aguiar

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Sérgio Guilherme
Aleixo de Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida
     3130  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 32

3.4.1.2. Número total de ETI.
 31.3

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 31 99.041533546326

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 31.3 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/3a1ff2f4-82f9-ef99-8477-61a5183fd82c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/1455ed80-0d60-2b86-bd84-61a5182e8f12
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/eabf129f-88d7-5019-6561-61a5185b4a01
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/e749fb61-ad94-93dc-c53e-61a51801399e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/7061f8e6-d096-ce91-e48f-61a5185b9f39
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/682a53fb-550d-fbb9-db26-61a518df15f5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/cd8f1bb8-4903-107d-802c-61a51824357b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/c8e015a5-46f7-7551-5589-61a518e4b1de
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/8fb3cf0b-48ba-3fad-b070-61a518e4f27e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/5024bfcb-4541-f647-4cff-61a51829f54e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/2f686d0d-8a4a-76ce-7790-61a518f1122f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/annexId/e2939e85-504a-dc9a-336d-61a518ba71fb


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

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

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

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

31.3 100 31.3

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

0 0 31.3

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Career teaching staff of the study programme with a link to the
institution for over 3 years

30 95.846645367412 31.3

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

0 0 31.3

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

Existem 8 trabalhadores, em regime de tempo integral, no âmbito dos serviços de apoio:
Secretaria - 4 trabalhadores administrativos desempenham funções de apoio pedagógico (horários, distribuição de
serviço docente, pautas, médias finais, inscrições em opção), apoio na área financeira (aquisições de bens e serviços,
processamento contabilístico, património), atendimento a alunos.
Apoio técnico aos laboratórios - 2 trabalhadores técnicos, de apoio às aulas laboratoriais (eletrónica, sistemas digitais,
arquitetura de computadores, …); desenvolvimento de equipamentos para apoio a aulas; seleção/aquisição de
equipamentos/componentes para apoio a essas aulas. 
Apoio técnico laboratório redes – 1 trabalhador técnico.
Serviço de Armazém de componentes/ Circuito impresso e oficina – 1 trabalhador técnico que disponibiliza os
componentes necessários às aulas laboratoriais; responsável pelo sistema de circuito impresso e oficina.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
There are 8 full-time workers in the support services:
Secretariat - 4 administrative workers perform pedagogical support functions (schedules, teaching service distribution,
agendas, final averages, optional enrollments), support in the financial area (acquisition of goods and services,
accounting processing, assets), assistance to students.
Technical support to laboratories - 2 technical workers, to support laboratory classes (electronics, digital systems,
computer architecture, …); development of equipment to support classes; selection/acquisition of
equipment/components to support these classes.
Technical support laboratory networks – 1 technical worker.
Component Warehouse Service / Printed circuit and workshop – 1 technical worker who provides the necessary
components for laboratory classes; responsible for the printed circuit system and workshop.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente é constituído por um total de 8 trabalhadores, 2 Técnicos Superiores, 5 Assistentes Técnicos e
1 Coordenador.
Os 8 trabalhadores não docentes afetos ao ciclo de estudos, têm as seguintes habilitações:
2 nível Mestrado; 1 nível Licenciatura; restantes 5 possuem o ensino secundário.
Os investigadores não docentes que, de forma pontual, poderão conduzir atividades letivas (tipicamente, na
componente prática de UCs), deverão ser detentoras de um doutoramento na área na qual se insere cada UC
considerada, e deverão estar a desenvolver trabalho de investigação nessa área, inseridos em grupos de investigação
afetos ao pessoal docente do DETI. 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non-teaching staff comprises a total of 8 workers, 2 Senior Technicians, 5 Technical Assistants and 1 Coordinator.
The 8 non-teaching workers assigned to the study cycle have the following qualifications:



2 Masters level; 1 degree level; the remaining 5 have completed secondary education.
Non-teaching researchers who may occasionally conduct teaching activities (typically, in the practical component of
CUs), must hold a PhD in the area in which each CU is considered, and must be developing research work in that area.
, inserted in research groups related to the teaching staff of DETI.

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
87

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Feminino / Female 8
Masculino / Male 92

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1.º ano 39
2.º ano 48
 87

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 50 50 50
N.º de candidatos / No. of candidates 100 65 84
N.º de colocados / No. of accepted candidates 54 49 59
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 36 32 38
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 10 10 10.2

Nota média de entrada / Average entrance mark 12.2 12.2 11.8

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Nos dois últimos anos, 84% dos estudantes são provenientes do curso de Licenciatura de Engenharia Informática,
vindo os restantes de cursos nacionais e estrangeiros.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In the last two years, 84% of students come from the Computer Engineering Degree course, the rest coming from
national and foreign courses.



6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 19 16 19
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 17 11 13
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 3 4

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 0 0 1

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

n.a.

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

n.a

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

No ano letivo 2020/21 a taxa de aprovação versus o total de alunos avaliados foi de 95% no primeiro semestre e de
88% no segundo. Não foram encontrados desvios significativos por área científica.

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

In the 2020/21 academic year, the pass rate versus the total number of students assessed was 95% in the first semester
and 88% in the second. No significant deviations were found by scientific area.

6.1.4. Empregabilidade.

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

Segundo dados obtidos no portal da Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
(http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/), nomeadamente a tabela geral de caracterização dos desempregados registados
com habilitação superior – Dezembro de 2020, MEI apresenta uma taxa de desemprego de 2% (indicador A2000_2019 -
Total geral de desempregados com habilitação superior obtida entre 2000 e 2019). 

 
Segundo os Dados e Estatísticas de Cursos Superiores disponibilizados pelo portal InfoCursos
(http://infocursos.mec.pt/), a percentagem de recém-diplomados do curso que estavam registados no IEFP como
desempregados em 2020 era 2,5%, contra um panorama nacional de 4,6%.

 

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

According to data obtained from the portal of the General Directorate of Education and Science Statistics
(http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/), namely the general table of characterization of registered unemployed with higher
education – December 2020, MEI presents an unemployment rate of 2% (indicator A2000_2019 - General total of
unemployed with higher education obtained between 2000 and 2019).

 
According to the Data and Statistics of Higher Education Courses made available by the InfoCursos portal
(http://infocursos.mec.pt/), the percentage of recent graduates of the course who were registered in the IEFP as
unemployed in 2020 was 2.5%, against one national panorama of 4.6%.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 



Os dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos mostram uma grande empregabilidade, quase total,
reflexo das oportunidades de emprego na área de informática. O sucesso da integração dos alunos no mercado de
trabalho deve-se também à existência na região de Aveiro de um cluster de empresas e laboratórios de investigação
ligados às áreas das telecomunicações e das tecnologias de informação. A Universidade de Aveiro têm também
promovido a criação de spin-offs através de uma incubadora de empresas. Existe escassez de recursos humanos para
satisfazer a grande procura das empresas da região de Aveiro. Um número crescente de estudantes da MEI começa a
trabalhar antes ou durante sua formação. Face ao exposto, considerando o historial, competências e prestígio do
DETI, bem como a clara existência de mercado para os profissionais de engenharia informática, prevê-se que se
mantenha nos próximos anos a empregabilidade dos diplomados de MEI da UA. 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Unemployment data for graduates of the study cycle show high, almost total employability, which is a reflection of
employment opportunities in the IT field. The successful integration of students into the labor market is also due to the
existence in the Aveiro region of a cluster of companies and research laboratories linked to the areas of
telecommunications and information technologies. The University of Aveiro has also promoted the creation of spin-
offs through a business incubator. There is a shortage of human resources to satisfy the great demand of companies
in the Aveiro region. An increasing number of MEI students start working before or during their education.
In light of the above, considering DETI's history, skills and prestige, as well as the clear existence of a market for IT
engineering professionals, it is expected that the employability of MEI graduates at UA will be maintained in the
coming years.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

IEETA - Instituto de Engenharia
Electrónica e Informática de Aveiro Muito Bom UA 26 n.a

IT - Instituto de Telecomunicações Muito Bom UA 5 Laboratório
Associado

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada

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

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

 
Por outro lado, no plano da formação avançada, a UA oferece formação avançada na área, nomeadamente o Programa
Doutoral em Engenharia Informática, da responsabilidade do DETI, e o Programa Doutoral em Informática (MAPi),
oferecido em conjunto pelas Universidades do Minho, Aveiro e Porto. 

 

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

The University of Aveiro organizes and participates in various scientific dissemination events and the promotion of
scientific culture. Among these events, we can highlight the “Open Week”, “Summer Academy”, “XPERiMENTA”,
“Tech Week”. In all these events there are tutorials, lectures or demonstrations in areas related to Computer
Engineering. In turn, DETI organizes the Teachers@DETI and Students@DETI events, with the dual objective of sharing
knowledge between students and teachers and disseminating DETI's activities to companies. DETI also receives year-
round visits from secondary schools involving hundreds of students.

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a


On the other hand, in terms of advanced training, the UA offers advanced training in the area, namely the Doctoral
Program in Informatics Engineering, under the responsibility of DETI, and the Doctoral Program in Informatics (MAPi),
jointly offered by the Universities of Minho, Aveiro and Porto.

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

Os institutos de investigação onde os docentes do DETI desenvolvem as suas atividades de investigação (IT e IEETA)
estão continuamente envolvidos em projetos de investigação e em parcerias, tanto com o setor industrial nacional e
internacional, como através de fundos para investigação, do Estado Português e de fundos europeus.
Uma grande parte dos projetos e parcerias são direcionados para diversas vertentes da área da informática. Listam-se,
em seguida, alguns exemplos de projetos recentes: 

AUGMANITY, COMPETE 2020: 8,158,952€
BOSCH SGH - SMART GREEN HOMES, COMPETE 2020: 2,873,238€
SOCA - Smart Open Campus, FEDER/CENTRO2020: 400,000€
EHDEN, H2020/IMI-JU: 626,250€ 
D4, FCT: 54,450€
NETDIAMOND, P2020/PAC: 198,000€ 
MMIR, FCT: 157,285€ 
SCREEN-DR, FCT (CMU-Portugal: 156,504€ 
EMIF, IMI-JU: 591,095€ 
RD-CONNECT, FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1: 472,500€ 

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

The research institutes where DETI professors carry out their research activities (IT and IEETA) are continuously
involved in research projects and in partnerships, both with the national and international industrial sector, as well as
through research funds, from the Portuguese State and from European funds.
A large part of the projects and partnerships are directed to different aspects of the information technology area.
Below are some examples of recent projects:

AUGMANITY, COMPETE 2020: €8,158,952
BOSCH SGH - SMART GREEN HOMES, COMPETE 2020: €2,873,238
SOCA - Smart Open Campus, FEDER/CENTRO2020: €400,000
EHDEN, H2020/IMI-JU: €626.250
D4, FCT: €54.450
NETDIAMOND, P2020/PAC: €198,000
MMIR, FCT: €157.285
SCREEN-DR, FCT (CMU-Portugal: €156.504
EMIF, IMI-JU: €591,095
RD-CONNECT, FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1: €472,500

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 6.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 6.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1.1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 3.1

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Como forma de proporcionar aos seus alunos experiências únicas durante a formação ou na integração profissional, a
UA participa em vários programas de intercâmbio e mobilidade, incluindo os programas ERASMUS, SANTANDER
UNIVERSIDADES e “China Three Gorges Corporation (CTG)”. 

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

 - ECIU - European Consortium of Innovative Universities 
 - EUF - European University Foundation EUNIVERCITIES NETWORK

 - EUA - European University Association
 



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

As a way to provide its students with unique experiences during training or in professional integration, the UA
participates in several exchange and mobility programs, including the ERASMUS, SANTANDER UNIVERSIDADES and
“China Three Gorges Corporation (CTG)” programs.
The AU takes on the challenge of reaching a prominent position at the international level, being an active member of
numerous international networks and forums, including the following:
- ECIU - European Consortium of Innovative Universities
- EUF - European University Foundation EUUNIVERCITIES NETWORK
- USA - European University Association

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Em aditamento à informação do quadro 6.1.1. Eficiência formativa, existem estudantes a concluir o curso em menos

dos que os 2 anos previstos, devido aos pedidos de creditação.
 O numero de estudantes que terminaram antes dos 2 anos: 

 No ano letivo 2017/2018 existem 2 diplomadas em < N anos
 No ano letivo 2018/2019 existem 2 diplomadas em < N anos
 No ano letivo 2019/2020 existe 1 diplomado em < N anos

 
A informação que se encontra no quadro 6.3.1 Mobilidade de Estudantes e Docentes, é referente ao ano letivo
2020/2021. (no campo Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out), referente ao ano letivo
2020/2021, a %, corresponde a 1 docente).

 
A informação em números, referentes ao ano letivo 2019/2020:

 Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos - 10,53%
 N.º de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) - 5 estudantes

 N.º de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) - 1 estudante
 N.º de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) - 0 

 Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) - 2 docentes 
 

A informação em números, referentes ao ano letivo 2018/2019:
 Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos - 15,79%

 N.º de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) - 1 estudante
 N.º de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) - 1 estudante

 N.º de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) - 0 
 Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) - 3 docentes

6.4. Eventual additional information on results.
 In addition to the information in table 6.1.1. Formative efficiency, there are students completing the course in less than

the 2 years foreseen, due to requests for accreditation.
 The number of students who finished before age 2:

 In the 2017/2018 academic year there are 2 graduates in < N years
 In the 2018/2019 academic year there are 2 graduates in < N years
 In the academic year 2019/2020 there is 1 graduate in < N years

 
The information in table 6.3.1 Student and Faculty Mobility refers to the academic year 2020/2021. (In the field Mobility
of professors in the scientific area of   the study cycle (out), referring to the academic year 2020/2021, the %
corresponds to 1 professor).

 
The information in numbers, referring to the academic year 2019/2020:

 Percentage of foreign students enrolled in the study cycle - 10.53%
 Number of students in international mobility programs (in) - 5 students

 Number of students in international mobility programs (out) - 1 student
 Number of foreign professors, including mobility professors (in) - 0

 Mobility of professors in the scientific area of   the study cycle (out) - 2 professors
 

The information in numbers, referring to the academic year 2018/2019:
 Percentage of foreign students enrolled in the study cycle - 15.79%

 Number of students in international mobility programs (in) - 1 student
 Number of students in international mobility programs (out) - 1 student

 Number of foreign professors, including mobility professors (in) - 0
 Mobility of professors in the scientific area of   the study cycle (out) - 3 professors

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade



7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de
preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao
preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.

Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://www.ua.pt/sigq/page/22105

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

7.1.2._RelCurso_9263_2020_2021.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
 <sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
 <no answer>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/c2bbb0f2-dda5-4405-c7c1-618d31e1031a/questionId/a7b1dd60-84ad-db48-0b61-616af13416df


7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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

8.1.1. Pontos fortes 
* Oferta formativa do MEI alinhada com as principais necessidades do mercado e com as linhas da Estratégia Portugal
2030. 

 * Objetivos do MEI alinhados com a missão e estratégia da UA. 
 * Estrutura do MEI alinhada com modelo de Bolonha e com a maioria dos cursos congéneres europeus. 

 * Elevada atratividade da formação em Engenharia Informática. 
 * Empregabilidade dos diplomados. 

 * UA bem classificada em diversos estudos a nível europeu e mundial.
 * A UA tem oferta formativa em sequência, nomeadamente dois doutoramentos na mesma área do MEI.

 * Equipa docente qualificada, com 100% de doutorados.
 * Espaços e equipamentos adequados e esforço constante de melhoria.

 * Pessoal administrativo competente e dedicado e equipa de técnicos diversificada. 
 * Sistema de garantia da qualidade do ensino (SGQ) certificado.

 * Estruturas de apoio pedagógico e suporte à mobilidade. 
 

8.1.1. Strengths 
* MEI training offer aligned with the main market needs and with the lines of the Portugal 2030 Strategy.

 * MEI objectives aligned with AU mission and strategy.
 * MEI structure in line with the Bologna model and with most European counterpart courses.

 * High attractiveness of training in Computer Engineering.
 * Employability of graduates.

 * UA well ranked in several studies at European and world level.
 * The UA has sequential training offer, namely two PhDs in the same area of the MEI.

 * Qualified teaching team, with 100% PhDs.
 * Adequate spaces and equipment and constant effort to improve.

 * Competent and dedicated administrative staff and a diverse team of technicians.
 * Certified teaching quality assurance system (QMS).

 * Pedagogical support structures and mobility support.

8.1.2. Pontos fracos 
* Envelhecimento do pessoal docente.

 * Algumas unidades curriculares opcionais acabam por não abrir, defraudando as expectativas dos alunos.
 * Descrição das UCs não é uniforme.

 * Programas de algumas unidades curriculares suscitam pouco interesse aos alunos.
 * Falta de atratividade para captar mais e melhores alunos.

 * Instalações físicas (edifício do DETI) com sinais de envelhecimento e a necessitar de intervenção. 
 

8.1.2. Weaknesses 
* Aging of teaching staff.

 * Some optional curricular units end up not opening, defrauding students' expectations.
 * Description of CUs is not uniform.

 * Programs in some curricular units are of little interest to students.
 * Lack of attractiveness to attract more and better students.

 * Physical facilities (DETI building) with signs of aging and in need of intervention.

8.1.3. Oportunidades 
* O mercado de trabalho na área da Engenharia Informática absorve a quase totalidade dos diplomados, situação que
se deverá manter nos próximos anos. 

 * Forte aceitação da UA pelo mercado de trabalho. 
 * Na região de Aveiro estão sediados importantes pólos de investigação e desenvolvimento tecnológico que facilmente

absorvem a mão-de-obra qualificada do MEI. 
 * Em Aveiro está também sediada a Inova-Ria, uma associação de empresas criada com o objectivo de consolidar na

região um cluster centrado nas Tecnologias de Informação e Comunicação. 
* O Parque de Ciência e Inovação (PCI) da Região de Aveiro, que fomenta o desenvolvimento regional com base na
inovação e no conhecimento científico, conta com dezenas de empresas na área das TIC, muitas delas startups



fundadas por alunos e docentes da UA. 
* O envolvimento do DETI em grandes projetos nacionais e internacionais que envolvem sistemas de informação
complexos, faz crescer o número de solicitações, quer para novos projetos, quer para a contratação de diplomados
nesta área. 
* Os mecanismos de mobilidade de estudantes entre a UA e instituições estrangeiras, estão implementados ao nível de
toda a UA, fornecendo uma oportunidade para a internacionalização do MEI. 

8.1.3. Opportunities 
* The job market in the field of Computer Engineering absorbs almost all graduates, a situation that should continue in
the coming years.
* Strong acceptance of UA by the labor market.
* Important research and technological development centers are located in the region of Aveiro, which easily absorb
the MEI's qualified workforce.
* Inova-Ria is also headquartered in Aveiro, an association of companies created with the aim of consolidating a
cluster centered on Information and Communication Technologies in the region.
* The Science and Innovation Park (PCI) of the Aveiro Region, which fosters regional development based on innovation
and scientific knowledge, has dozens of companies in the ICT area, many of them startups founded by UA students
and professors.
* DETI's involvement in large national and international projects involving complex information systems has increased
the number of requests, whether for new projects or for hiring graduates in this area.
* Student mobility mechanisms between the UA and foreign institutions are implemented at the UA-wide level,
providing an opportunity for the internationalization of the MEI.

8.1.4. Constrangimentos 
* Aveiro é uma cidade pequena e com uma área de captação reduzida, quando comparada com universidades situadas
em grandes centros urbanos. 
* A pressão do mercado de trabalho para empregar pessoas com formação inicial (e.g., Licenciatura). 

8.1.4. Threats 
* Aveiro is a small city with a reduced catchment area, when compared to universities located in large urban centers.
* Labor market pressure to employ people with initial training (e.g., Degree).

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Na secção 9 do formulário é proposta uma reestruturação curricular que concretiza esta melhoria.

8.2.1. Improvement measure 
In section 9 of the form, a curriculum restructuring is proposed that makes this improvement possible.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade da alteração é elevada e, caso seja aprovada, entra em vigor no próximo ano lectivo (2022/23).

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
The priority of the change is high and, if approved, it enters into force in the next academic year (2022/23).

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento do número e da média das candidaturas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increase in the number and average of applications.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
A acreditação do curso de Mestrado em Engenharia Informática (MEI) decorreu em 2016. O relatório da CAE foi
globalmente muito positivo, destacando a sua estrutura e objetivos, comparáveis com os de outras universidades, em
Portugal e noutros países. Destacou ainda as qualificações dos recursos humanos bem como a pertinência desta



formação numa área com grande procura.
Como ponto de melhoria, indica a adopção de um modelo uniforme para a descrição das UCs, um aspecto que
mereceu nesta reformulação a melhor atenção.
Em 2019, foram propostas alterações ao plano de estudos nomeadamente atualizando a lista de unidades curriculares
opcionais.(DR, aviso n.o 17928/2019).
A presente proposta de melhoria do ciclo de estudos foi resultado de uma reflexão interna, que envolveu todos os
docente e discente, e teve em conta o crescimento contínuo de conhecimento e de soluções tecnológicas na área,
bem como das necessidades do mercado de trabalho.

Nesta proposta de restruturação pretende-se tornar o MEI num curso com um programa mais flexível, podendo o aluno
construir o seu próprio percurso académico.

O primeiro ano compreende uma componente curricular (60 ECTS) com 10 UCs opcionais. Estas opções são
organizadas em dois blocos, por semestre. 
1º Semestre:
- Opção A1-A2: os alunos escolhem 2 UCs de entre um conjunto de 3 unidades curriculares nucleares.
- Opção B1-B3: os alunos escolhem 3 UCs de uma lista de UCs complementares.
2º Semestre:
- Opção A3-A4: os alunos escolhem 2 UCs de entre um conjunto de 3 unidades curriculares nucleares.
- Opção B4-B6: os alunos escolhem 3 UCs de uma lista de UCs complementares.

Para o segundo ano propôs-se:
1º Semestre:
- 2 opções livres (12 ECTS), procurando que os alunos escolham de uma forma mais alargada estas duas UCs de
qualquer área científica
- Preparação de Dissertação/Estágio (18 ECTS), UC semestral. 
1º Semestre:
- Dissertação/Estágio (30 ECTS), UC semestral. 

Apesar desta flexibilidade do plano de estudos, a maioria das UCs do plano atual mantém-se na estrutura do curso,
tendo sido introduzida uma nova opção: Ambientes Inteligentes e Internet das Coisas.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Accreditation of the Master's Degree in Computer Engineering (MEI) took place in 2016. Overall, the CAE report was
very positive, highlighting its structure and objectives, comparable to those of other universities, in Portugal and in
other countries. He also highlighted the qualifications of human resources as well as the relevance of this training in
an area in great demand.
As a point of improvement, it indicates the adoption of a uniform model for the description of CUs, an aspect that
deserved the best attention in this reformulation.
In 2019, changes were proposed to the study plan, namely by updating the list of optional curricular units. (DR, notice
no. 17928/2019).
The present proposal to improve the study cycle was the result of an internal reflection, which involved all professors
and students, and took into account the continuous growth of knowledge and technological solutions in the area, as
well as the needs of the labor market.

In this restructuring proposal, the aim is to make the MEI a course with a more flexible program, allowing the student to
build their own academic path.

The first year comprises a curricular component (60 ECTS) with 10 optional CUs. These options are organized into two
blocks, per semester.
1st Semester:
- Option A1-A2: students choose 2 CUs from a set of 3 core curricular units.
- Option B1-B3: students choose 3 CUs from a list of complementary CUs.
2nd Semester:
- Option A3-A4: students choose 2 CUs from a set of 3 core curricular units.
- Option B4-B6: students choose 3 CUs from a list of complementary CUs.

For the second year it was proposed:
1st Semester:
- 2 free options (12 ECTS), ensuring that students choose these two CUs more widely than any other scientific area.
- Preparation of Dissertation/Internship (18 ECTS), semester CU.
1st Semester:
- Dissertation/Internship (30 ECTS), semester CU.

Despite this flexibility in the study plan, most CUs in the current plan remain within the course structure, with a new
option being introduced: Intelligent Environments and Internet of Things.

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

9.2.

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



<sem resposta>

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
<no answer>

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Informática / Informatics I 48 60
Qualquer área cientifica / Any
Scientific Area QAC 0 12

(2 Items)  48 72  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - 1.º ano / 1.º semestre

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano / 1.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st Year / 1st Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Opção A1 / Option A1 I Semestral 162 - 6 Opção/Option
Opção A2 / Option A2 I Semestral 162 - 6 Opção/Option
Opção B1 / Option B1 I Semestral 162 - 6 Opção/Option
Opção B2 / Option B2 I Semestral 162 - 6 Opção/Option
Opção B3 / Option B3 I Semestral 162 - 6 Opção/Option
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1.º ano / 2.º semestre

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1.º ano / 2.º semestre

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan



Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS Observações /
Observations (5)

Opção A3 / Option A3 I Semestral 162 - 6 Opção/Opcional
Opção A4 / Option A4 I Semestral 162 - 6 Opção/Opcional
Opção B4 / Option B4 I Semestral 162 - 6 Opção/Opcional
Opção B5 / Option B5 I Semestral 162 - 6 Opção/Opcional
Opção B6 / Option B6 I Semestral 162 - 6 Opção/Opcional
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2.º ano / 1.º semestre

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2.º ano / 1.º semestre

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Opção Livre 1 / Free Option 1 QAC Semestral 162 - 6
Opção Livre:
Qualquer UC de 2º
ciclo da UA

Opção Livre 2 / Free Option 2 QAC Semestral 162 - 6
Opção Livre:
Qualquer UC de 2º
ciclo da UA

Preparação de Dissertação/Estágio /
Dissertation/Internship Preparation I Semestral 486 TP 30 18 Obrigatória/Mandatory

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2.º ano / 2.º semestre

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2.º ano / 2.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 2nd Year / 2nd Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Dissertação / Estágio /
Dissertation/Internship I Semestral 810 OT 20 30 Obrigatória /

Mandatory
(1 Item)       



9.3. Plano de estudos - Opção A1, Opção A2 - 1.º ano / 1.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Opção A1, Opção A2

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Option A1, Option A2

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano / 1.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Algoritmos Avançados /
Advanced Algorithms I Semestre 162 TP 45 6 Opção / Option

Recuperação de Informação /
Information Retrieval I Semestre 162 TP 45 6 Opção / Option

Visualização de Informação /
Information Visualization I Semestre 162 TP 45 6 Opção / Option

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Opção B1, Opção B2, Opção B3 - 1.º ano / 1.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Opção B1, Opção B2, Opção B3

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Option B1, Option B2, Option B3

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano / 1.º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Algoritmos Avançados / Advanced Algorithms I Semestre 162 TP 45 6 Opção /
Option

Recuperação de Informação / Information
Retrieval I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Visualização de Informação / Information
Visualization I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Análise e Exploração de Vulnerabilidades /
Analysis and exploitation of vulnerabilities I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option

Computação Móvel / Mobile Computing I Semestre 162 TP 45 6 Opção /
Option

Engenharia de Software / Software
Engineering I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option

Exploração de Dados / Data Mining I Semestre 162 TP 45 6 Opção /
Option

Interação Multimodal / Multimodal Interaction I Semestre 162 TP 45 6 Opção /
Option

Programação Concorrente Orientada a
Objectos / Object-oriented Concurrent
Programming

I Semestre 162 TP 45 6 Opção /
Option



Realidade Virtual e Aumentada / Virtual And
Augmented Reality

I Semestre 162 TP 45 6 Opção /
Option

Redes e Serviços em Imagiologia / Networks
and Services in Imagiology I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Robótica Móvel e Inteligente / Intelligent And
Mobile Robotics I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option

Sistemas Inteligentes I / Intelligent Systems I I Semestre 162 TP 15 ; PL 30 6 Opção /
Option

Software Robusto / Robust software I Semestre 162 TP 45 6 Opção /
Option

Fundamentos de Aprendizagem Automática /
Machine Learning Fundamentals I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option

Computação Visual / Visual Computation I Semestre 162 TP 45 6 Opção /
Option

(16 Items)       

9.3. Plano de estudos - Opção A3, Opção A4 - 1.º ano / 2.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Opção A3, Opção A4

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Option A3, Option A4

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano / 2.º semestre

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Arquiteturas de Software / Software
Architectures I Semestre 162 TP 45 6 Opção / Option

Computação em Larga Escala / Large
Scale Computing I Semestre 162 TP 45 6 Opção / Option

Teoria Algoritmica da Informação /
Algorithmic Theory of Information I Semestre 162 TP 45 6 Opção / Option

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Opção B4, Opção B5, Opção B6 - 1.º ano / 2.º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Opção B4, Opção B5, Opção B6

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Option B4, Option B5, Option B6

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano / 2.º semestre

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS Observações
/



Observations
(5)

Arquiteturas de Software / Software
Architectures I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Computação em Larga Escala / Large Scale
Computing I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Teoria Algoritmica da Informação / Algorithmic
Theory of Information I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Ambientes Inteligentes e Internet das Coisas /
Ambient Intelligence and Internet of Things I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Gestão de Infraestruturas de Computação /
Management of Computation Infrastructures I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Identificação, Autenticação e Autorização /
Identification, Authentication and authorization I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Informática Biomédica e Telemedicina /
Biomedical Informatics and Telemedicine I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Mineração de Dados em Larga Escala /
Mining Large Scale Datasets I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Segurança e Gestão de Risco / Security And
Risk Management I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Simulação e Otimização / Simulation and
Optimization I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
Sistemas de Informação nas Organizações /
Information Systems in Orgazations I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option

Sistemas Distribuídos / Distributed Systems I Semestre 162 30 T; 30 PL 6 Opção /
Option

Sistemas Inteligentes II / Intelligent Systems II I Semestre 162 TP 22,5; PL 30 6 Opção /
Option

Web Semântica / Web Semantic I Semestre 162 TP 45 6 Opção /
Option

Complementos de Aprendizagem Automática
/ Complements of Machine Learning I Semestre 162 TP 45 6 Opção /

Option
(15 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Análise e exploração de vulnerabilidades

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Análise e exploração de vulnerabilidades

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Analysis and exploitation of vulnerabilities

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>



9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Silva Barraca, 45 horas

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer como conduzir uma análise de exploração de vulnerabilidades.
Compreender a exposição de um sistema interconectado.
Conhecer técnicas para determinar a existência de vulnerabilidades.
Conhecer as ferramentas comuns para a realização de testes de vulnerabilidades.
Capacidade de planear e realizar análises de vulnerabilidades.
Capacidade de utilizar e desenvolver ferramentas para a realização de testes de vulnerabilidades.
Conhecer técnicas e ferramentas utilizadas para limitar a execução avaliações de vulnerabilidades
Conhecer técnicas e protocolos para a resposta a incidentes.
Conhecer os métodos para a realização de análises post mortem e determinação de impacto de ataques.
Capacidade de utilizar sistemas para a deteção de ataques.
Capacidade de implementar modelos para a defesa em perímetro e profundidade.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Know how to conduct a vulnerability analysis.
Understand the exposure of an interconnected system.
Know techniques to determine the existence of vulnerabilities.
Know the common tools for carrying out vulnerability tests.
Ability to plan and perform vulnerability analysis.
Ability to use and develop tools to perform vulnerability tests.
Know techniques and tools used to limit the execution of vulnerability assessments
Know techniques and protocols for incident response.
Know the methods for conducting post mortem analyzes and determining the impact of attacks.
Ability to use systems to detect attacks.
Ability to implement models for defense in perimeter and depth.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Software, aplicações e métodos para análise e exploração de vulnerabilidades
Considerações legais e éticas
Estrutura da documentação de relatórios de análises
Modelação das ameaças e vetores de ataque
Reconhecimento ativo e passivo de informação
Operacionalização de repositórios de vulnerabilidades
Enumeração, identificação e exploração de recursos e sistemas operativos
Exploração de protocolos de comunicações
Exploração de segredos, processos de autenticação e de controlo de acesso
Segurança de sistemas de informação, gestão de sessões, validação de entradas e bases de dados
Exploração de dispositivos móveis e sensores
Medidas de prevenção e deteção
Resposta a incidentes

9.4.5. Syllabus:
Software, applications and methods for analyzing and exploiting vulnerabilities
Legal and ethical considerations
Structure of analysis reports documentation
Threat modeling and attack vectors
Active and passive information recognition
Operationalization of vulnerability repositories
Enumeration, identification and exploitation of resources and operating systems
Exploration of communication protocols
Exploring secrets, authentication processes and access control
Security of information systems, session management, validation of entries and databases
Exploration of mobile devices and sensors
Prevention and detection measures
Incident response

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os objetivos da disciplina consideram conhecer as técnicas, protocolos e ferramentas mais adequadas para a
realização de análise e exploração de vulnerabilidades, ou para a sua deteção e limitação. Consideram igualmente a
capacidade para os alunos utilizarem as ferramentas necessárias, ou implementarem os modelos adequados.

Os conteúdos programáticos enquadram-se completamente nos objetivos por abordarem considerações legais e
éticas, software, técnicas, ferramentas, modelos e protocolos que permitem conhecer e compreender os cenários



operacionais de análise e explorações de vulnerabilidades.

Os conteúdos programáticos abordam igualmente medidas de prevenção e de resposta a incidentes, o que é coerente
com os objetivos que se focam na perspetiva de defesa dos sistemas e deteção de ataques.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives of the course consider knowing the techniques, protocols and tools most suitable for carrying out the
analysis and exploitation of vulnerabilities, or for their detection and limitation. They also consider the ability for
students to use the necessary tools, or implement the appropriate models.

The syllabus fits completely into the objectives by addressing legal and ethical considerations, software, techniques,
tools, models and protocols that allow knowing and understanding the operational scenarios of analysis and
exploitation of vulnerabilities.

The syllabus also addresses incident prevention and response measures, which is consistent with the objectives that
focus on the perspective of systems defense and attack detection.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino irá considerar aulas teórico práticas, onde serão combinadas partes teóricas e práticas de
acordo com os temas a abordar em cada aula. A UC terá uma forte componente de experimentação, para a exploração
e análise de sistemas, serviços e dispositivos. Por este motivo, a avaliação irá focar-se tanto nos conteúdos teóricos
como práticos, com distribuição equitativa entre ambos os tipos. O conhecimento dos conteúdos teóricos será
avaliado com recurso a testes. As capacidades de implementação e utilização serão avaliadas com recurso a trabalhos
práticos e com recurso a projetos, onde os alunos têm de aplicar ferramentas e desenvolver análises e modelos de
deteção ou avaliação de tentativas de avaliação de vulnerabilidades, favorecendo-se os ambientes reais. Considera-se
igualmente a existência de períodos de aprendiz. autónoma, guiada por obj. e instruções fornecidas pelo docente.
A avaliação será mista: Exame Teórico (50%); Avaliação Continua (10%); 1 Projecto (40%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology will consider theoretical-practical classes, where theoretical and practical parts will be
combined according to the themes to be addressed in each class. The CU will have a strong experimentation
component, for the exploration and analysis of systems, services and devices. For this reason, the evaluation will
focus on both theoretical and practical content, with an equitable distribution between both types.
The knowledge of the theoretical contents will be evaluated using tests. Implementation and utilization capacities will
be assessed using practical work and projects, where students have to apply tools and develop analysis and models
for detecting or evaluating attempts to assess vulnerabilities, favoring real environments.
It is also considered the existence of periods of autonomous learning, guided by obj. and instructions provided by the
teacher.
The evaluation will include: Theoretical Examination (50%); Continuous Assessment (10%); 1 Project (40%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
De forma a compreender e ter prática na exploração e análise de vulnerabilidades, é necessário que o aluno possua
conhecimentos teóricos sólidos, suportados por prática na aplicação dos conceitos. A unidade curricular pretende
dotar os alunos destas competências através da conjugação das componentes teóricas e práticas, adaptados
conforme cada tópico.

A apresentação teórica e discussão de casos de uso irá permitir dotar o aluno de capacidades relacionadas com o
conhecimento e compreensão da utilidade dos conceitos abordados. A realização de trabalhos práticos e projetos
práticos, onde é necessária a aplicação de ferramentas em ambiente real, permitirá dotar os alunos de capacidades
relacionadas com a utilização de ferramentas, capacidade de planeamento, aplicação de técnicas e implementação de
modelos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to understand and have practice in the exploration and analysis of vulnerabilities, it is necessary that the
student has solid theoretical knowledge, supported by practice in the application of concepts. The course aims to
provide students with these skills through the combination of theoretical and practical components, adapted according
to each topic.

The theoretical presentation and discussion of use cases will provide the student with skills related to knowledge and
understanding of the usefulness of the concepts discussed. The realization of practical work and practical projects,
where the application of tools in a real environment is necessary, will provide students with skills related to the use of
tools, planning skills, application of techniques and implementation of models.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Erickson, J. (2011). Hacking: the art of exploitation, 2nd Edition. No starch press. ISBN 978-1593271442

McClure, S., Scambray, J., Kurtz, G. (2009). Hacking exposed 7: Network Security Secrets and Solutions, 7th Edition.
McGraw Hill, ISBN 978-0-07-178028-5, 2012

McNab, C. (2016). Network security assessment: know your network, 3rd Edition. O'Reilly Media, Inc. ISBN: 978-



1491910955

Clark, B. (2014). RTFM: Red Team Field Manual (RTFM). ISBN: 978-1494295509

Lyon, G. F. (2009). Nmap network scanning: The official Nmap project guide to network discovery and security
scanning. Insecure. NMAP Project. ISBN: 978-0979958717

Brotherston, L., & Berlin, A. (2017). Defensive security handbook: best practices for securing infrastructure. O'Reilly
Media, Inc.. ISBN: 978-1491960387

Anexo II - Computação Móvel

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Computação Móvel

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Mobile Computing

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ilídio Fernando de Castro Oliveira TP 22,5

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 José Maria Amaral Fernandes TP 22,5

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo desta UC é familiarizar os alunos com os requisitos, arquiteturas e ambientes de programação próprios da

computação móvel. A UC explora duas plataformas diferentes (tipicamente, Android e iOS), fazendo uma análise
comparativa dos respetivos padrões de desenho. No final da UC, os alunos serão capazes de: 

 1. Explicar as restrições e oportunidades específicas da computação móvel quando comparada com os paradigmas
“tradicionais” (servidor, desktop); 

 2. Explicar as boas práticas de arquitetura das aplicações e modelos de programação das plataformas estudadas. 
 3. Implementar aplicações de média complexidade, recorrendo aos ambientes de desenvolvimento dominantes.

 4. Usar as características diferenciadoras dos dispositivos para criar aplicações adaptadas ao contexto (localização,
sensores, notificações, multimédia, etc.) 

 5. Planear a implementar a integração das aplicações com serviços de retaguarda (backend), especialmente na Cloud.
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 CM aims at familiarizing students with the requirements, architectures and programming environments of mobile

computing. CM explores two different platforms (typically Android and iOS), making a comparative analysis of their
design patterns.

 At the end of the course, students will be able to:
 1. Explain the specific constraints and opportunities of mobile computing when compared to "traditional" paradigms

(server, desktop);



2. Explain the best architectural practices and programming models for the platforms studied.
3. Implement medium complexity applications using the most relevant development environments.
4. Use the differentiating features of the devices to create context-adapted applications (location, sensors,
notifications, multimedia, etc.)
5. Plan and implement the integration of applications with backend services, in the Cloud.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 – Plataforma móvel 1 (Android)
- Requisitos e casos de uso em cenários de mobilidade.
- Introdução à plataforma de desenvolvimento, arquitetura das aplicações e ferramentas de desenvolvimento.
- Padrões de desenho e boas práticas.
- Laboratórios de desenvolvimento de aplicações (interação, conetividade, utilização de sensores, etc.)
- Projeto integrador
Módulo 2 – Plataforma móvel 2 (iOS ou outra dominante)
- Introdução à plataforma, arquitetura das aplicações e ferramentas.
- Padrões de desenho e boas práticas
- Laboratórios de desenvolvimento de aplicações
- Projeto integrador

9.4.5. Syllabus:
Module 1 - Mobile Platform 1 (Android)
- Requirements and use cases in mobility scenarios.
- Introduction to the development platform, architecture of applications and development tools.
- Design patterns and good practices.
- Applications development laboratories (user interaction, connectivity, sensing, etc.)
- Services integration (backend)
Module 2 - Mobile platform 2 (iOS or other dominant platform)
- Introduction to the platform, architecture of applications and development tools.
- Comparative analysis of design patterns.
- Applications development

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A UC visa complementar a formação de base com clara orientação para o desenvolvimento de aplicações móveis. As
componentes teóricas do programa destinam-se a apresentar os requisitos próprios dos cenários de mobilidade, bem
como a organização dos ambientes de desenvolvimento e abstrações disponíveis (ob. 1 e 2). O programa está
direcionado para o “saber fazer”. Os alunos são guiados para conceber e implementar várias miniaplicações nos
laboratórios, que podem experimentar em dispositivos reais. A utilização de 2 plataformas tecnológicas e duas
linguagens de programação é desafiante, mas alcançável no nível de estudos proposto, e contribui para uma formação
competitiva dos alunos nos ambientes dominantes do estado da arte (obj. 3-5). Os 2 módulos permitem estabelecer
paralelos entre as plataformas e comparar padrões (de arquitetura e das próprias linguagens), colocando os alunos
em melhor posição para conceber aplicações e compreender os requisitos diferenciadores da computação móvel.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims at complementing the fundamental training with applied mobile development skills. The theoretical
components of the syllabus are brief and present the requirements of mobility scenarios, as well as the organization of
available development environments and abstractions (outcomes 1 and 2). The program is directed to "hands-on", in
which students are guided to design and implement several mini applications in laboratories, which they can try on
real devices (and obtain positive feedback). The use of two technological platforms and two programming languages is
challenging, but attainable at the proposed level of studies, and contributes to a competitive training in the state-of-
the-art environments (outcomes 3-5). In addition, the 2modules allow one to establish parallels between platforms and
compare patterns (architecture and languages), placing students in a better position to design applications and
understand the differentiating requirements of. the mobile computing.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está dividida em 2 módulos dedicados a plataformas móveis diferentes.
Os módulos são suportados essencialmente em sessões laboratoriais orientadas, de exercícios de programação
(individuais), devidamente precedidas por uma exposição de conceitos. Como exercício de consolidação, os alunos
fazem um projeto de uma aplicação mais completa, em grupo.
Sempre que possível, organizar-se-á uma sessão de “design thinking”, com orientação externa, para guiar o processo
criativo de idealizar as aplicações a desenvolver nos projetos de equipa.
A avaliação da UC inclui uma componente de exame escrito individual (30%) e dois projetos de equipa (2 x 35%),
implementados nos módulos 1 e 2, incluindo relatório, apresentação e demonstração.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is divided in 2 modules covering different mobile platforms.
The classes are supported primarily in oriented laboratory sessions with programming exercises (individual), preceded
by a justenough explanation of concepts. As a consolidation exercise, students are required to project and implement
a more complete application, in teams.
Whenever possible, a design thinking session will be organized, with external orientation, to guide the creative process
of idealizing the applications to be developed in the course project assignment.



The grading includes an individual written examination component (30%) and two team projects (2 x 35%),
implemented in modules 1 and 2 (including report, presentation and demonstration).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A UC curso tem uma orientação prática preponderante, refletida nos laboratórios de programação semanais guiados e
na realização de dois projetos de desenvolvimento de aplicações móveis. Este trabalho prático permite que os alunos
explorem e ganhem confiança com as estratégias de desenvolvimento em cada plataforma. Durante a UC, os
estudantes constroem vários protótipos simples que podem executar nos seus próprios dispositivos móveis.
A UC inclui trabalho individual e de grupo. Os alunos, numa pequena equipa de 2 ou 3, desenvolvem um projeto maior
do que poderiam fazer por si próprios, sendo o resultado próximo de uma aplicação móvel viável.
A parte conceptual é assegurada por uma breve contextualização no início de cada sessão semanal, para destacar a
organização de cada plataforma e explorar análises comparativas entre elas. A componente de exame individual irá
incentivar os alunos a não descurar o estudo dos aspetos conceptuais.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course takes a preponderant practical orientation, reflected in the guided weekly programming laboratories, and in
the realization of two mobile application projects. This practical work allows students to explore and gain confidence
with the development strategies on each platform. Students build several simple prototypes that they can run on their
own mobile devices.
The course comprises individual and group work. The students, in a small team of 2 or 3, develop a larger project than
they could do on their own, the outcome being close to a viable mobile application.
The conceptual part is ensured by a brief contextualization at the beginning of each weekly session, to highlight the
organization of each platform and explore comparative analyses between. The individual examination component will
encourage students not to relax on the conceptual aspects.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dada a rápida evolução da área, as referências principais serão os sítios para os programadores das próprias
plataformas. Para além disso:
- Meier, R., & Lake, I. (2018). Professional Android, 4th ed. Wrox.
- Bloch, J. (2017). Effective Java. 3rd ed, Addison-Wesley Professional.
- Payne, R. (2019). Beginning App Development with Flutter: Create Cross-Platform Mobile Apps. Apress.

Anexo II - Complementos de Aprendizagem Automática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Complementos de Aprendizagem Automática

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Complements of Machine Learning

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Ana Maria Perfeito Tomé 45TP



9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular apresenta abordagens avançadas em aprendizagem automática. No final, os estudantes deverão:
- Compreender a formulação dos diferentes tipos de modelos.
- Compreender e aplicar modelos probabilísticos.
- Compreender os modelos baseados em variáveis latentes.
-- Compreender as várias abordagens para transformação dos dados. 
-Compreender as implicações da dimensionalidade dados

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit presents advanced approaches in machine learning. In the end, students must: - Understand the
formulation of different types of models.
- Understand and apply probabilistic models.
- Understand the models based on latent variables.
- Understand the various approaches to data transformation. - Understand the implications of data dimensionality

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Classificação. Classificadores clássicos
Desenho e análise de experiências de aprendizagem
Métodos de Kernel
-Superfície de decisão de um classificador linear
-Definição do hiperplano ótimo. Definição de margem
-Funções de kernel e o truque de kernel
-Classificador Máquina vetor suporte(SVM)
-SVM para uma classe. Multiclasse com classificadores SVM
Métodos Probabilisticos
-Estimação de parâmetros de uma distribuição discreta ( Dirichelet e Beta)
-Estimação de parâmetros de uma distribuição Gaussiana
-Estimação Bayesiana de uma função
-Modelos de variável latente (e o algoritmo EM). Estimação de um modelo de misturas
-Modelos Bayesianos não paramétricos
-Modelos Latentes de Dirichelet
Novas Representações dos dados 
-Dimensão intrínseca dos dados. Transformações
-Modelos de factorização de matrizes:.SVD; PCA; CCA; ICA; NMF
-Aprendizagem de dicionários (k-SVD)
-Métodos de decomposição low-rank. Modelos Esparsos e PCA robusto
-Modelos não lineares(Kernel PCA e Local Linear Embedding(LLE)

9.4.5. Syllabus:
Classical classification models
Design and analysis of learning experiences
Kernel methods
- The decision surface of a linear classifier
- Definition of the optimal hyperplane; Definition of margin - The kernel functions and the kernel trick
- Support vector machine classifier (SVM)
- One-class SVM; Multiclass SVM
Probabilistic Methods
- Estimation of discrete distribution parameters (Dirichelet and Beta)
- Estimation of Gaussian distribution parameters
- Bayesian estimation
- Latent variable models and the EM algorithm; Estimation of a mixture model - Non-parametric Bayesian models
- Dirichelet's Latent Models
New data representations
- Intrinsic dimension of data. Transformations
- Matrix factorization models: SVD; PCA; CCA; ICA; NMF
- Dictionary learning (k-SVD)
- Low-rank decomposition methods. Sparse models and robust PCA - Nonlinear models: Kernel PCA and Local Linear
Embedding (LLE)

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Através da exposição dos conteúdos teóricos, durante as aulas, é apresentada de uma forma coerente e consistente, a
matéria constituinte de cada tópico do programa, sendo também apresentado e explicado o encadeamento dos vários
tópicos constituintes do programa da disciplina. Tendo como ponto de partida os paradigmas clássicos de
classificação automática as diferentes funções de custo e métodos são apresentados. A generalização do modelo
linear com restrições será introduzida nos métodos de Kernel. Em seguida, a regra de classificação Bayesiana serve
de base aos modelos probabilísticos de inferência. Finalmente, métodos de cálculo de novas formas de representação
dos dados e, consequente redução de dimensionalidade são abordados. Esta sequência de matéria permite abordar a



aprendizagem supervisonada (classificação) e redução de dimensionalidade de forma encadeada.
Para consolidação dos conceitos a apresentação dos temas será acompanhada pela resolução de exercícios
ilustrativos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through the exposition of the theoretical contents, during classes, the material of each topic of the program is
presented in a coherent and consistent way, and the chain of the various topics of the discipline program is also
presented and explained. Starting from the classic automatic classification paradigms, the different cost functions and
methods are presented. The generalization of the linear model with restrictions will be introduced in the Kernel
methods. Then, the Bayesian classification rule serves as the basis for the probabilistic models of inference. Finally,
methods for calculating new forms of data representation and, consequently, dimensionality reduction are addressed.
This sequence of material allows us to approach supervised learning (classification) and dimensionality reduction in a
linked way.
To consolidate the concepts, the presentation of the themes will be accompanied by the resolution of illustrative
exercises.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será baseado em aulas teóricas de exposição da matéria, acompanhada por exercícios práticos laboratoriais
e/ou demos (notebooks).
A avaliação terá três componentes. Uma primeira, envolve a leitura de trabalhos de investigação já publicados, e
posterior síntese escrita. Uma segunda, consiste num projecto prático relacionado com as técnicas e/ou uma
aplicação concreta. Uma terceira componente, consistirá num exame escrito que avaliará a compreensão teórica do
estudante.
O peso das componentes é 20, 30 e 50% respetivamente.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will be based on theoretical classes of exposition of the subject, accompanied by practical laboratory
exercises and / or demos (notebooks).
The evaluation will have three components. The first involves reading research papers that have already been
published, and subsequently writing a synthesis. A second, consists of a practical project related to the techniques
and / or a concrete application. A third component will consist of a written exam that will assess the student's
theoretical understanding.
The weight of the components is 20, 30 and 50% respectively.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O método de ensino é coerente com as competências que se pretendem desenvolver nos alunos de mestrado. A parte
expositiva complementada com exercícios demonstrativos facilitam a aquisição de conceitos. O trabalho prático tem
por objetivo ensinar as boas práticas de planeamento e implementação de um trabalho em análise automática de
dados. E, a leitura de trabalhos publicados tem a finalidade de treinar o aluno a procurar e a interpretar informação
nova.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching method is consistent with the skills that are intended to be developed in the Master's students. The
expository part complemented with demonstration exercises facilitates the acquisition of concepts. The practical work
aims to teach good practices in planning and implementing a work in automatic data analysis. And, the reading of
published works has the purpose of training the student to search for and interpret new information.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ethem Alpaydin: Introduction to Machine Learning – (4th edition- 2020)- MIT Press
Sergio Theodoridis: Machine Learning a Bayesian and Optimization Perspective. 2015, Academic Press.

Anexo II - Fundamentos de Aprendizagem Automática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos de Aprendizagem Automática

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Machine Learning Fundamentals

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

9.4.1.3. Duração:
 Semestral



9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
45 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pétia Georgieva Georgieva - 45 TP

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da UC os estudantes:
- compreenderão os fundamentos de aprendizagem automática, nomeadamente as abordagens com e sem supervisão;
- saberão como se podem aplicar as técnicas de aprendizagem automática no contexto de modelos de regressão,
classificação, agrupamento e aprendizagem profunda.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course, the students will learn: 
- the fundamentals of machine learning (ML), both supervised and unsupervised approaches.
- to apply the ML algorithms such as regression, classification, clustering, deep learning models.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
- Conceitos fundamentais – modelos baseados em dados, otimização baseada em gradiente.
- AA supervisionada – regressão, classificação.
- AA não-supervisionada – Agrupamento, k-medias; Análise de componentes principais (PCA).
- Deteção de anomalias.
- Aprendizagem profunda (deep learning) – introdução. Redes Neuronais Profundas.
- Redes Neuronais Convolucionais. Detecção e reconhecimento de objetos (rede neuronal YOLO). 
- Redes Neuronais Recorrentes (GRU, LSTM). Processamento de séries temporais com rede Long Short Term Memory
(LSTM).
- Aprendizagem por reforço (Reinforcement learning). Markov Decision Process (MDP). Equação de Bellman; Q-
learning.

9.4.5. Syllabus:
- Fundamental ML concepts – data-based models, gradient based optimization.
- Supervised ML – regression, classification.
- Unsupervised ML – Clustering, k-means, Principal Component Analysis (PCA).
- Anomaly detection.
- Deep learning – introduction. Deep neural networks.
- Convolutional Neural Networks (CNN). Object detection, YOLO (You Only Look Once) CNN.
- Recurrent Neural Networks (GRU, LSTM). Time séries processing with Long Short Term Memory (LSTM) RNN.-
Reinforcement learning. Markov Decision Process. Bellman equations; Function value iteration. Q-learning.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa da unidade curricular inclui os conceitos fundamentais sobre o desenvolvimento de técnicas que
permitam aos computadores aprender com a experiência em forma de exemplos (dados). Os conteúdos programáticos
apresentam sete grandes tópicos associados aos trabalhos práticos. Em primeiro lugar são apresentados os
conceitos básicos relacionados com construção e otimização de modelos de regressão dos dados. De seguida são
analisados métodos de classificação binária e multi-class. Segue-se a apresentação da abordagem de aprendizagem
não supervisionada e posteriormente são introduzidos tópicos mais avançados como aprendizagem profunda e
aprendizagem por reforço.
Esta sequência de matéria, devidamente encadeada, leva a que os alunos atinjam os objetivos pretendidos.



9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course syllabus contains fundamental concepts regarding the techniques that make the computers learn given
examples (data). The course content is divided into seven main topics and respective lab works. The basic concepts of
regression data model design and optimization are first introduced. Then, binary and multi-class classification
methods are presented. Subsequently, unsupervised learning approaches are discussed and finally more advanced ML
topics such as deep learning and reinforcement learning are introduced. 
This sequence of teaching topics guarantees the achievement of the defined learning objectives.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia de ensino: 
- Aulas teórico-práticas com exposição da matéria e resolução de exercícios baseados em Python;
- Plataforma Anaconda (Jupiter Notebook) e ambientes Tensorflow e Keras;
- Trabalho nos projetos alocados a cada grupo de dois alunos;
- Acompanhamento dos projetos fora das aulas.

Metodologia de avaliação:
- Componente Prática (50% da nota final): Desenvolvimento de dois projetos. O primeiro projeto é avaliado baseado na
elaboração de um relatório (componente escrita) e de uma apresentação do Projeto (componente oral). O segundo
projeto compreende escrita de um artigo em formato de IEEE. Cada projeto tem peso de 50% da componente prática.
- Componente Teórica (50% da nota final): avaliação por exame.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching Methodology:
- Theoretical - practical classes for theoretical concept presentation and illustration and lab works based on Python;-
Anaconda (Jupiter Notebook) programing framework and the environments Tensorflow and Keras.
- Team work on projects inspired by topics relevant for the master course in robotics and intelligent systems.
- Project guidance beyond the classes.

Grading method:
- Practical component (50% of the final grade): Development of two projects. The first one is evaluated based on a
report (assessment of writingskills) and project presentation (assessment of spiking skills). The second project is
presented as an IEEE paper. Each project has a 50% contribution to the practical component grade.
- Theoretical component (50% of the final grade): final exam.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A componente teórico-prática, necessária à apresentação dos conceitos e a sua maturação com base na resolução de
problemas, é complementada com uma componente prática, onde são manipulados dados reais (imagens, séries
temporais, dados estatísticos) com o auxílio do Python. Esta dualidade permite reforçar a motivação e a demonstração
da utilidade da UC, não descurando a componente teórica que necessariamente lhe está associada.
O reforço das competências de comunicação escrita e comunicação oral são atingidos através da produção e defesa
pública dos projetos desenvolvidos em grupo de dois alunos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical-practical orientation of the subject, needs the presentation of the concepts through the demonstration
of examples and solutions. 
The lab component of the class will enhance this orientation through the manipulation of real data (images, time series,
statistical data) based on Python. This duality is expected to reinforce the motivation of the students and demonstrate
the utility of this subject, without compromising the required theoretical aspects.
The enhancement of writing and speaking skills are expected to be achieved through the written reports and the
project presentation in a group of two students.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Andrew Ng, “Machine Learning Yearning”, 2018 (https://www.deeplearning.ai/machine-learning-yearning).
- David Barber, “Bayesian Reasoning and Machine Learning”, Cambridge University Press, 2012,
(http://web4.cs.ucl.ac.uk/staff/D.Barber/textbook/091117.pdf).
- Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Deep Learning, MIT Press, 2016.

Anexo II - Identificação, autenticação e autorização

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Identificação, autenticação e autorização

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Identification, Authentication and authorization

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:



I

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
45 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete, 45 TP

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dominar os conceitos de identidade, identificador, de pseudonimato e de anonimato.
Conhecer formas gerais de autenticação de pessoas e serviços e saber escolher a mais adequada para um
determinado fim. Conhecer várias tecnologias de apoio aos processos de autenticação.
Conhecer os múltiplos paradigmas de controlo de acesso.
Perceber a relevância da rastreabilidade de operações realizadas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Master the concepts of identity, identifier, pseudonymity and anonymity.
Know general forms of authentication of people and services and know how to choose the most appropriate for a
particular purpose.
Know various technologies to support authentication processes.
Know the multiple access control paradigms.
Understand the relevance of traceability of operations performed.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1: Identidade
Conceitos base, identificadores únicos, quasi-identificadores
Atestação (SAML), auto-atestação (self-sovereignty)
Privacidade, anonimato e pseudonimato
K-anonimato, L-diversidade

2: Autenticação de pessoas ou serviços
Com senha
Com segredo
Com biometria
Autenticação multifator

3: Equipamentos
Smartcards
Cartões RFID
Documentos oficiais digitais

4: Controlo de acesso
Monitor de controlo de acesso
Matriz de controlo de acesso, listas de controlo de acesso, capacidades
Controlo discricionário (DAC) vs. obrigatório (MAC)
Segurança multinível, controlo de fluxos
RBAC e ABAC
Arquiteturas para controlo de acesso distribuído e generalizado



Outros modelos

5: Gestão distribuída de identidade, autenticação e controlo de acesso
Noção de IdP (Identity Provider) e de Single Sign-On
SAML SSOP e métodos de delegação de acesso
OAuth

6: Auditoria e rastreabilidade
Relevância da rastreabilidade
Políticas break-the-glass

9.4.5. Syllabus:
1: Identity
Basic concepts, unique identifiers, quasi-identifiers
SAML, self-sovereignty
Privacy, anonymity and pseudonymity
K-anonymity, L-diversity

2: Authentication of people or services
With password
With secret
With biometrics
Multifactor Authentication

3: Devices
Smartcards
RFID Cards
Digital Official Documents

4: Access Control
Access control monitor
Access control matrix, access control lists, capabilities
Discretionary control (DAC) vs. mandatory (MAC)
Multilevel security, flow control
RBAC and ABAC
Distributed and widespread access control architectures
Other models

5: Distributed identity management, authentication, and access control
Notion of Identity Provider (IDP) and Single Sign-On
SAML SSOP and access delegation methods
OAuth

6: Auditing and traceability
Traceability relevance
Break-the-glass policies

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O primeiro objectivo, dominar os conceitos de identidade, identificador, de pseudonimato e de anonimato, é atingido
com os conteúdos lecionados nas partes 1 e 5

O segundo e terceiro objetivos, conhecer formas gerais de autenticação de pessoas e serviços, saber escolher a mais
adequada para um determinado fim e conhecer várias tecnologias de apoio aos processos de autenticação, são
atingidos com os conteúdos lecionados nas partes 2 e 3.

O quarto objetivo, conhecer os múltiplos paradigmas de controlo de acesso, é atingido com os conteúdos lecionados
nas partes 4 e 5.

O quinto objetivo, perceber a relevância da rastreabilidade de operações realizadas, é atingido com os conteúdos
lecionados na parte 6.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The first objective, to master the concepts of identity, identifier, pseudonymity and anonymity, is achieved with the
contents taught in parts 1 and 5.

The second and third objectives, to know general forms of authentication of people and services, to choose the most
appropriate approach for a particular purpose and to know various technologies to support the authentication
processes, are achieved with the contents taught in parts 2 and 3.

The fourth objective, to know the multiple access control paradigms, is achieved with the contents taught in parts 4
and 5.



The fifth objective, realizing the relevance of the traceability of operations carried out, is achieved with the contents
taught in part 6.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino irá considerar aulas teórico-práticas, onde serão combinadas partes teóricas e práticas de
acordo com os temas a abordar em cada aula. A UC terá uma forte componente de experimentação de tecnologias. Por
este motivo, a avaliação irá focar-se tanto nos conteúdos teóricos como práticos, com uma distribuição equitativa
entre ambos os tipos (50% para cada).

O conhecimento dos conteúdos teóricos será avaliado com recurso a testes intercalares ou exames finais. As
capacidades de implementação e utilização serão avaliadas com recurso a trabalhos e projetos práticos, onde os
alunos têm de explorar técnicas concretas de suporte a ambientes de execução seguros. No âmbito de um projeto
prático há, ainda, a hipótese de realização de uma monografia sobre um assunto do âmbito da UC.

Considera-se igualmente a existência de períodos de aprendizagem autónoma, guiada por objetivos e instruções
fornecidas pelos docentes da UC.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology will consider theoretical and practical classes, where theoretical and practical parts will be
combined according to the topics to be addressed in each class. CU will have a strong experimental component for
identity management, authentication and authorization support technologies. Evaluation will focus on both theoretical
and practical content, with a balanced distribution between both types (50% each).
Knowledge of the theoretical contents will be assessed using interim tests or final exams. Implementation and
utilization skills will be assessed using hands-on assignments and projects where students have to explore concrete
techniques to support identification, authentication and authorization. In the context of a practical project, there is also
the possibility of writing a monograph on a subject within the scope of CU.
It is also considered the existence of periods of autonomous learning, guided by obj. and instructions provided by the
teachers of the CU

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
De forma a compreender e ter prática relativamente aos temas da identidade, autenticação e autorização é necessário
que um aluno possua conhecimentos teóricos e tecnológicos sólidos, suportados por prática na aplicação dos
conceitos e das tecnologias. A UC pretende dotar os alunos destas competências através da conjugação das
componentes teóricas e práticas, adaptados conforme cada tópico.

A apresentação teórica e discussão de tecnologias concretas e de casos de uso irá permitir dotar o aluno de
capacidades relacionadas com o conhecimento e compreensão da utilidade dos conceitos e das tecnologias
abordadas. A realização de trabalhos práticos e projetos práticos, onde é necessária a aplicação de tecnologias
concretas em ambiente real, permitirá dotar os alunos de capacidades relacionadas com a utilização de tecnologias de
identificação, autenticação e autorização. A eventual realização de uma monografia sobre um assunto relacionado
com os tópicos lecionados na UC permite que um aluno aprofunde uma determinada área científico-tecnológica e que
transmita os conhecimentos adquiridos ao corpo docente e discente da UC.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to understand and practice the subjects of identity, authentication and authorization it is necessary that a
student has solid theoretical and technological knowledge, supported by practice in the application of concepts and
technologies. The course aims to provide students with these skills through the combination of theoretical and
practical components, adapted to each topic.

The theoretical presentation and discussion of concrete technologies and use cases will enable the student to acquire
skills related to knowledge and understanding of the usefulness of the concepts and technologies addressed. Practical
work and practical projects, where it is necessary to apply concrete technologies in real environment, will provide
students with skills related to the use of identification, authentication and authorization technologies. The possible
writing of a monograph on a subject related to a topic of the course allows a student to deepen a certain scientific-
technological area and to transmit the acquired knowledge to the CU faculty and students.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pfleeger, C., Pfleeger, S. L. & Margulies, J. (2015). Security In Computing. (5th Edition). Prentice-Hall. ISBN-13: 978-
0134085043

Williamson, G., Yip, D., Sharoni, I., & Spaulding, K. (2009). Identity management: A primer. MC Press, LLC.

Ballad, B., Ballad, T., & Banks, E. (2010). Access control, authentication, and public key infrastructure. Jones & Bartlett
Publishers.

Anexo II - Preparação da Dissertação/Estágio

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Preparação da Dissertação/Estágio



9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Dissertation/Internship Preparation

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 486

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30 TP

9.4.1.6. ECTS:
 18

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 José Luís Guimarães Oliveira 30 TP

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Todos os docentes do DETI, de áreas relevantes para o Curso, poderão estar envolvidos tanto na supervisão como em

seminários sobre as suas atividades de investigação.
 All DETI teachers, in areas relevant to the course, may be involved in this course as well in seminars about their R & D

activities.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A UC pretende dotar os alunos da capacidade de efetuar pesquisas bibliográficas detalhadas, familiarização do tema a

desenvolver durante a Dissertação ou Estágio, e construir apresentar e defender a proposta do mesmo.
 Espera-se que no final da UC os alunos possuam uma visão clara e estruturada do trabalho a realizar.

 Espera-se que os alunos possuam igualmente a capacidade de enquadrar o seu trabalho no estado da arte e boas
práticas da área que irá ser desenvolvida.

 Espera-se que os alunos possuem as competências para investigar e desenvolver o tópico que irão abordar durante a
realização dos seus trabalhos de dissertação ou estágio.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The course aims to provide the skills related with the capability to research with detail the existing bibliography, and

take a broad knowledge of the topic that is going to be addressed in the Thesis or Internship course.
 It is expected that the students acquire a clear and structured vision of the work to be developed.

 It is expected that students will be able to frame the upcoming work in the context of the current state of art, as well as
in the good practices of the area under development.

 It is expected for students to be able to research and develop the topic to be explored during the dissertation or
internship.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Organização e planeamento da investigação.

 Metodologias de escrita de artigos, relatórios técnicos e dissertações.
 Procura de informação e técnicas bibliográficas.

 Planeamento de projetos.
 Desenvolvimento de conhecimento em áreas técnicas e científicas.

 Criação e desenvolvimento de questões de investigação pertinentes.
 

9.4.5. Syllabus:
 Organization of the research activities, writing of scientific articles, technical reports and thesis dissertations.

 Use of bibliographic sources to search information.
 Project planning.

 



Knowledge development in technical and scientific areas.
How to create and develop valuable and pertinent research questions.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objetivo primordial da disciplina é que os alunos possuam fundações sólidas para a realização dos trabalhos de
dissertação ou estágio. Isto implica possuírem conhecimentos fortes sobre a estrutura e construção de documentos
de maior dimensão, a realização de pesquisas bibliográficas e o planeamento de pequenos projetos. Desta forma, e
devido aos temas incluídos nos conteúdos programáticos, verifica-se que existe uma correspondência completa e
como tal uma coerência entre ambos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objective of this course is for students to have solid basis for the execution of their thesis or internships.
This implies for them to have strong knowledge regarding the structure and construction of documents of larger
dimension, the planning and execution of extensive research, and the planning of small projects. According to the
topics present in the syllabus, it is show that these objectives will be met, as there is an almost complete match.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão organizadas no formato de discussão de caso de uso que permitem discutir de forma crítica, inclusiva
e abrangente, os conceitos mais pertinentes relacionados com a preparação dos trabalhos de dissertação ou estágio.
A utilização de fontes de dados bibliográficos, técnicas de planeamento de projeto, e a construção de questões de
investigação pertinentes encontra-se alinhada com os objetivos. Em particular por permitir que no final da UC os
alunos possuam visões claras sobre como colocar o seu trabalho futuro, como colocar questões relevantes, assim
como endereçar desafios de investigação.

A avaliação da disciplina será realizada pela entrega e defesa de uma pré-tese de dissertação ou estágio.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be organized mostly in the format of discussions around use cases and brainstorms, which will enable
discussions to be critical, inclusive of the topics and opinions, and to have a broad scope. They will be focused in the
most relevant concepts related with the planning of the thesis, project or internship. The use of bibliographic sources,
the inclusion of project planning techniques, and the construction of valid research questions is fully aligned with the
learning outcomes. In particular because they allow that by the end of the CU students have a clear vision, and the
correct tools, to address their future work, and how frame a research challenge.

The assessment will be made through the delivery and defense of a pre-thesis or internship pre-report.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A exposição e envolvimento na discussão de novos assuntos e temas transversais, a preparação de uma proposta de
dissertação ou estágio e respetiva elaboração do planeamento, assim como a sua apresentação e defesa que
envolvem a necessidade de trabalho de investigação autónomo e responsável e capacidades de comunicação e
apresentação e participação na avaliação dos pares, permitem ao aluno participar ativamente nos objetivos de
aprendizagem.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exposure and involvement in discussion on new issues and cross-cutting issues and the preparation of a
proposed dissertation, project or internship, and respective implementation of its planning stages, as well as
presentation and defense, which involves the need for independent research work, responsibility and communication
skills and presentation and participation in peer review allows the student to actively participate in the learning
objectives.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Turabian, K. L. (2018). A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Ninth Edition: Chicago
Style for Students and Researchers. University of Chicago Press.

Choon, L. E., Heah, C. L.-H., & Ong, K. K. W. (2016). Guide to research projects for engineering students: planning,
writing and presenting. Boca Raton, FL: CRC Press.

A restante bibliografia será indicada pelos diferentes docentes e adequada aos alunos.

It will be indicated by different teachers as deemed adequate for students.

Anexo II - Software robusto

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Software robusto

9.4.1.1. Title of curricular unit:



Robust software

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
I

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
45 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva 30TP

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ilídio Fernando de Castro Oliveira 15 TP

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Possuir conhecimento teórico e prático sobre as técnicas para o desenvolvimento de software robusto.
2. Possuir competências para avaliar e testar a segurança de um software, com código conhecido ou não.
3. Possuir conhecimento que permita evitar erros típicos no desenvolvimento.
4. Possuir conhecimento sobre as técnicas de análise estáticas e dinâmicas.
5. Conseguir desenvolver e operar aplicações com requisitos de segurança.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Possess theoretical and practical knowledge about techniques for developing robust software.
2. Possess skills to evaluate and test the security of software, with known or unknown code.
3. Have knowledge to avoid typical errors in development.
4. Have knowledge of static and dynamic analysis techniques.
5. To be able to develop and operate applications with security requirements.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Princípios seguros de design de software
Ciclo de vida de segurança de software
Atributos de qualidade de software
Requisitos de Segurança
Ataques comuns de software
Programação segura para evitar erros comuns (CWE), 7 pernicious kingdoms
Rastreabilidade das ações
Técnicas de análise estática
Técnicas de análise dinâmica com injeção de falhas (fuzzing) 
Testes de segurança (caixa preta e caixa branca) e validação
Técnicas de Desenvolvimento e Operações com Segurança (DevSecOps)
Aspetos específicos das linguagens comuns
Canais paralelos

9.4.5. Syllabus:
Secure software design principles
Software security lifecycle
Software quality attributes
Security requirements
Common software attacks
Safe programming to avoid common errors (CWE), 7 pernicious kingdoms



Actions traceability
Static analysis techniques
Fuzzy dynamic analysis techniques (fuzzing)
Security tests (black box and white box) and validation
Safe development and operations techniques (DevSecOps)
Specific aspects of common languages
Side-channels

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos abordam os pilares base, soluções e casos de uso que permitem dotar os alunos de
conhecimento para cumprir com os objetivos da UC i.e., desenvolvimento e verificação de software robusto (1-5).

A existência de aulas dedicadas à apresentação e discussão dos conceitos permite a troca de experiências,
aprendizagem dos conceitos base da disciplina e da exploração analítica de casos de uso.

O enquadramento de uma forte parte prática, com sessões práticas e o desenvolvimento de um projeto, permite aos
alunos adquirir um conhecimento mais aprofundado, com ligação à realidade e às ferramentas, associadas à maioria
dos conceitos abordados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus addresses the base pillars, solutions, and use cases that enable students to acquire the knowledge to
meet the objectives of the course, related to assessement and development of robust software (1-5).

The existence of classes dedicated to the presentation and discussion of the concepts allows the exchange of
experiences, learning the basic concepts of the course and the analytical exploration of use cases.

The framing of a strong practical part, with practical sessions and the development of a project, allows students to
acquire a deeper knowledge, linked to reality and tools, associated with most of the concepts covered.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina considera sessões teóricas e sessões práticas.
As sessões teóricas serão dedicadas à apresentação e discussão dos conteúdos programáticos, favorecendo-se o
diálogo com os alunos para a discussão de casos de uso.

As sessões práticas serão dedicadas à exploração de exemplos e casos de uso, aplicação de técnicas e realização de
análises.

Complementarmente, considera-se a existência de trabalhos e projetos, realizados em grupo e com uma maior
dimensão, que permita a aplicação dos conteúdos em situações de maior complexidade. Será favorecida a utilização
de cenários próximos da realidade e de ferramentas e problemas no estado da arte.

A avaliação do conhecimento de conceitos teóricos irá ser avaliada através de testes, contribuindo com 50% da nota
final da disciplina.
A avaliação das capacidades de aplicação técnicas e do desenvolvimento de software seguro será avaliado através de
trabalhos práticos e projetos práticos, contribuindo com 50% da nota final da disciplina.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course considers theoretical sessions and practical sessions.

The theoretical sessions will be dedicated to the presentation and discussion of the syllabus, favoring the dialogue
with students to discuss use cases.

The practical sessions will be devoted to exploring examples and use cases, applying techniques and conducting
studies.

In addition, it is considered the existence of home-works and projects, carried out in groups and with a larger
dimension, allowing the application of the contents in situations of greater complexity. The use of close-to-reality
scenarios and state-of-the-art tools and problems will be favored.

Assessment of knowledge of theoretical concepts will be assessed through tests, contributing 50% of the final grade
of the course.

Assessment of technical application skills and secure software development will be assessed through practical work
and hands-on projects, contributing 50% of the final grade of the course.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Pretende-se que os alunos tenham conhecimento de vários conceitos, soluções e tecnologias, tanto ao nível
conceptual e de desenho de solução, como de aplicação das mesmas. Por esta razão as aulas são organizadas em
dois formatos: TP de cariz mais teórico e P com cariz claramente prático e exploratório. 



A aplicação dos conceitos na construção de um projeto permite também dotar os alunos de conhecimento real sobre
os detalhes, mais valias e limitações das soluções e conceitos estudados, assim como das ferramentas no estado da
arte.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that students have knowledge of various concepts, solutions and technologies, in both conceptual and
solution design, as well as their application. For this reason, the classes are organized in two formats: TP of a more
theoretical nature and P with a clearly practical and exploratory nature.

The application of concepts in the construction of a project also provides students with real knowledge about the
details, advantages and limitations of the studied solutions and concepts, as well as state-of-the-art tools.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Merkow, M. S., & Raghavan, L. (2010). Secure and resilient software development. Auerbach Publications.ISBN-13: 978-
1439826966.

Richardson, T., & Thies, C. N. (2013). Secure software design. Jones & Bartlett Publishers. ISBN-13: 978-1449626327.

Mead, N. R., & Woody, C. (2016). Cyber Security Engineering: A Practical Approach for Systems and Software
Assurance. Addison-Wesley Professional. ISBN-13: 978-0134189802.

Anexo II - Ambientes Inteligentes e Internet das Coisas

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Ambientes Inteligentes e Internet das Coisas

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Ambient Intelligence and Internet of Things

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Diogo Nuno Pereira Gomes 22,5 TP

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 João Paulo Silva Barraca 22,5 TP

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Deverá ter uma visão global dos aspectos fundamentais que norteiam o desenvolvimento de aplicações e serviços em

ambiente inteligentes recorrendo à Internet das Coisas .
 Apresentar os conceitos e tecnologias que norteiam o estado da arte.

 Deve ser capaz de compreender e discutir, protocolos e tecnologias de rede apropriadas à utilização em ambientes



inteligentes e da Internet das Coisas. Ser capaz de projectar e desenvolver aplicações e serviços ubíquos e
pervasivos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide an overview of the fundamental aspects that guide the development of mobile, ubiquitous and pervasive
applications and solutions.
Present the concepts and technologies that drive the state of the art.
Should be able to understand and discuss, network protocols and technologies appropriate for use in ubiquitous and
pervasive computing environments. Being able to design and develop ubiquitous and pervasive applications and
services.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Sensores e Actuadores em IoT
2. Redes de Sensores
3. Protocolos de comunicação em IoT
4. Dispositivos embebidos e sua programação
5. Protocolos de Descoberta de Serviços
6. Ambientes Inteligentes
- Smart Home
- Smart Cities
- IIoT
7. Segurança e Privacidade

9.4.5. Syllabus:
1. Sensors and Actuators in IoT
2. Sensor Networks
3. IoT communication protocols
4. Embedded Devices and Their Programming
5. Service Discovery Protocols
6. Smart Environments
- Smart Home
- Smart Cities
- IIoT
7. Security and Privacy

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Existe uma correspondência direta entre os conteúdos em termos de tecnologias abordadas e os objetivos do
disciplina. A disciplina encontra-se estruturada de tal forma que o aluno possa atingir os objetivos através da
realização de exercícios práticos (que envolvem o uso de tecnologias) na resolução de cenários tipo alinhados com os
objetivos da disciplina.
Desta forma a unidade curricular começa por endereçar as tecnologias base da IoT (pontos 1 a 5 do programa) aos
quais se segue o estudo e debate do estado da arte (ponto 6 e 7)

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There is a direct correspondence between the contents in terms of technologies addressed and the objectives of the
course. The course is structured in such a way that the student can achieve the objectives by carrying out practical
exercises (which involve the use of technologies) in solving typical scenarios aligned with the objectives of the course.
Thus, the curricular unit starts by addressing the basic technologies of IoT (points 1 to 5 of the program) followed by
the study and debate of the state of the art (points 6 and 7)

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Ensino baseado em aulas teóricas e componente prática, com projeto de síntese acompanhado.
Avaliação mista: Exame Teórico (50%) + Avaliação Continua (10%) + 1 Projeto (40%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Teaching based on theoretical classes and practical component, with accompanied synthesis project.

Mixed Evaluation: Theoretical Examination (50%) + Continuous Evaluation (10%) + 1 Project (40%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia utilizada permite que a aprendizagem seja feita não só através da exposição teórica de conceitos, mas
recorrendo a aplicação dos conceitos num projeto semestral em que os alunos aplicam alguns desses mesmos
conceitos.

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



The methodology used allows learning to be done not only through the theoretical exposition of concepts, but using
the application of concepts in a semester project in which students apply some of those same concepts.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“Internet of Things for Smart Cities: Technologies, Big Data and Security”, Ejaz, W., Anpalagan, A., SpringerBriefs in
Electrical and Computer Engineering, 2018, ISBN-10: 9783319950372

“Guide to Ambient Intelligence in the IoT Environment: Principles, Technologies and Applications”, Mahmood, Z,
Springer International Publishing, 2019, ISBN-10: 9783030041731

Anexo II - Sistemas Inteligentes I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas Inteligentes I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Intelligent Systems I

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 TP15: PL 30

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Luís Filipe Seabra Lopes 15 TP

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 José Nuno Panelas Nunes Lau - 15 P 

 Diogo Nuno Pereira Gomes - 15 P
 

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular de Sistemas Inteligentes I (SI-1) fornece os conceitos básicos e uma seleção de técnicas, quer de

base lógica, quer de base probabilística, para o desenvolvimento de agentes e sistemas inteligentes.
 1) Tipos e arquiteturas de agentes inteligentes

 2) Representação do conhecimento e inferência
 3) Resolução automática de problemas

 Adicionalmente, pretende-se que os alunos adquiram, não só os conhecimentos teóricos apresentados, mas também
competências práticas relacionadas com a sua implementação (desenvolvimento e/ou utilização de algoritmos
conhecidos, desenho e implementação de novos algoritmos e agentes para aplicações específicas).

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The Intelligent Systems I (SI-1) course provides the basic concepts and a selection of techniques, both logical and

probabilistic, for the development
 of intelligent agents and systems.
 1) Types and architectures of intelligent agents

 2) Knowledge representation and inference
 3) Automated problem solving

 



Additionally, it is intended that students acquire not only the theoretical knowledge presented, but also practical skills
related to its implementation (development and / or use of known algorithms, design and implementation of new
algorithms and agents for specific applications).

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Revisão de conceitos básicos de Inteligência Artificial.
2. Principais tecnologias em IA; áreas de aplicação; problemas em aberto; evolução da IA; implicações éticas e
sociais.
3. Agentes reativos, deliberativos e híbridos; arquiteturas de agentes (blackboard, subsunção, três torres, três
camadas, BDI, InterRRaP).
4. Formalismos para a representação do conhecimento: lógica de primeira ordem, redes semânticas, conhecimento
para planeamento; lógicas de
descrição, OWL.
5. Linguagem Prolog.
6. Modelos gráficos probabilísticos para representação do conhecimento.
7. Resolução automática de problemas em domínios determinísticos: pesquisa em árvore; algoritmo A*; heurísticas;
combinação de heurísticas;
pesquisa em grafo e por melhorias sucessivas.
8. Resolução de problemas de planeamento: operadores STRIPS e PDDL; algoritmos e ferramentas de planeamento.
9. Tomada de decisões em domínios estocásticos: política de um agente; premissa de Markov; princípios da utilidade;
MDP; POMDP.

9.4.5. Syllabus:
1. Review of basic concepts in Artificial Intelligence.
2. Major technologies in AI; application areas; open problems; AI evolution; ethical and social implications.
3. Reactive, deliberative and hybrid agents; agent architectures (blackboard, subsumption, three towers, three layers,
BDI, InterRRaP).
4. Formalisms for the representation of knowledge: first order logic, semantic networks, knowledge for planning;
description logic, OWL.
5. The Prolog language.
6. Probabilistic graphical models for knowledge representation.
7. Automatic problem solving in deterministic domains: tree search; A* evaluation function; heuristics; combination of
heuristics; graph research.
Local search.
8. Planning: STRIPS and PDDL operators; algorithms and planning tools.
9. Decision making in stochastic domains: an agent's policy; Markov's assumption; the principles of utility; MDP;
POMDP.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os pontos 1 a 3 do programa dizem respeito aos tipos e arquiteturas de agentes que se pretende que os alunos fiquem
a conhecer (ponto 1 dos objetivos). Os pontos 4 a 6 cobrem as principais técnicas de representação do conhecimento
e inferência (ponto 2 dos objetivos). Os pontos 7 a 9 cobrem técnicas de resolução de problemas e tomada de
decisões (ponto 3 dos objetivos).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Points 1 to 3 of the program concern the types and architectures of agents that students are expected to know
(objective 1). Points 4 to 6 cover the main techniques of knowledge representation and inference (objective 2). Points 7
to 9 cover problem solving and decision making techniques (objective 3).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição da matéria e realização interativa de exercícios ilustrativos seguidas de aulas
práticas com
realização autónoma de exercícios por parte dos alunos e realização de trabalhos ou miniprojectos de avaliação.
Avaliação:
1. Avaliação prática (P) baseada em um ou dois miniprojectos a realizar por grupos de alunos.
2. Exame teórico-prático (TP)
Nota final = 0.5TP+0.5P se P-TP < 4 senão 0.75TP+0.25P+1

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes for presenting course topics and interactive realization of illustrative exercises, followed
by practical classes with
autonomous realization (by the students) of exercises and assessment mini-projects.
Evaluation:
1. Practical assessment (P) based on one or two mini-projects to be carried out by groups of students.
2. Theoretical-practical exam (TP)
Final grade = 0.5TP + 0.5P if P-TP <4 else 0.75TP + 0.25P + 1

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



As metodologias de ensino estão organizadas de forma a transmitir os conhecimentos teóricos e a promover, através
de exercícios e trabalhos, a aquisição de competências práticas por parte dos alunos. 
As componentes de avaliação estão alinhadas com as componentes letivas. As aulas teórico-práticas apresentam os
conhecimentos teóricos essenciais que se pretende que os alunos adquiram. 
A realização de exercícios, quer nas aulas teórico-práticas, quer nas aulas práticas, e o desenvolvimento de mini-
projectos, quer nas aulas práticas, quer fora das aulas, permitem aos alunos validar essa aquisição de conhecimentos,
colmatar lacunas e aprender a utilizar as técnicas principais. A apresentação dos trabalhos de grupo aos colegas
ajuda a consolidar e complementa o conjunto de matérias formalmente lecionadas nas aulas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical-practical classes present the core theoretical knowledge that students are expected to acquire. In addition,
practical exercises carried out both in theoretical-practical and practical classes, and the development of mini-projects,
carried out in practical classes as well as outside classes, allow students to validate that knowledge acquisition, fill
gaps in the acquired knowledge and learn to use the main techniques. The presentation of mini-projects to colleagues
helps to consolidate and complement the set of topics formally
taught in class.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Russell, S., & P. Norvig - Artificial Intelligence: A Modern Approach, third edition, Prentice Hall, 2010.
Poole, David, & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2nd ed., Cambridge
Univ. Press 2017
Bratko, I. - Prolog Programming for Artificial Intelligence, 4a. ed., 2011.
Costa, E., & A. Simões - Inteligência Artificial: Fundamentos e Aplicações, 2ª ed., FCA, 2008.

Anexo II - Sistemas Inteligentes II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas Inteligentes II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Intelligent Systems II

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 22.5TP; 30PL

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Luís Filipe Seabra Lopes 22.5 TP + 30 P

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular de Sistemas Inteligentes II (SI-2) fornece conceitos e técnicas avançadas nas seguintes áreas:

 1. Resolução automática de problemas,
 2. Comunicação, e

 



3. Aprendizagem automática.
Pretende-se que os alunos adquiram, não só os conhecimentos teóricos apresentados, mas também competências
práticas
relacionadas com a sua implementação no contexto do desenvolvimento de agentes e sistemas inteligentes.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Intelligent Systems II (SI-2) course presents advanced concepts and techniques in the field of intelligent systems,
namely:
1. Automatic problem solving,
2. Communication, and
3. Machine learning.
It is intended that students acquire not only the theoretical knowledge presented, but also practical skills related to its
implementation

9.4.5. Conteúdos programáticos:
I. Técnicas avançadas de pesquisa para resolução de problemas:
- pesquisa local,
- pesquisa com satisfação de restrições,
- planeamento.
II. Comunicação:
- a noção de “acto de fala”, tipos de actos de fala, emissor e receptor;
- comunicação reactiva versus planeada;
- comunicação entre agentes;
- gramática de cláusulas definidas (DCG) em Prolog;
- processamento de linguagem natural (concordância, gramáticas aumentadas, subcategorização, análise semântica;
resolução de
ambiguidades)
III. Aprendizagem automática:
- tipos de inferência;
- níveis de supervisão;
- aprendizagem de regras;
- avaliação de algoritmos de aprendizagem supervisionada;
- aprendizagem dedutiva;
- aprendizagem indutiva em lógica;
- aprendizagem por reforço,Q-learning, TD Q-Learning.

9.4.5. Syllabus:
I. Advanced problem-solving search techniques:
- local search,
- constraint satisfaction search,
- planning.
II. Communication:
- the notion of “speech act”,types of speech acts,sender and receiver;
- reactive versus planned communication;
- communication between agents;
- definite clause grammars;
- natural language processing (agreement, augmented grammars, subcategorization, semantic analysis; ambiguity
resolution)
III. Machine learning:
- types of inference;
- levels of supervision;
- rule learning;
- evaluation of supervised learning algorithms;
- deductive learning;
- induction logic programming;
- reinforcement learning, Q-learning, TD Q-Learning.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos estão estruturados de forma a evidenciar o seu alinhamento com os tópicos
mencionados nos objectivos.
Concretamente, os três grandes capítulos do programa (I, II e III) correspondem diretamente aos objectivos de
aprendizagem enunciados
(1, 2 e 3).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is structured to highlight its alignment with the topics mentioned in the objectives. Specifically, the three
major chapters of
the program (I, II and III) correspond directly to the stated learning objectives (1, 2 and 3).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):



Aulas teórico-práticas com exposição da matéria e realização interactiva de exercícios ilustrativos seguidas de aulas
práticas com
realização autónoma de exercícios por parte dos alunos e realização de trabalhos ou mini-projectos de avaliação.
Avaliação:
1. Avaliação prática (P) baseada em um ou dois mini-projectos a realizar por grupos de alunos.
2. Exame teórico-prático (TP)
Nota final = 0.5TP+0.5P se P-TP < 4 senão 0.75TP+0.25P+1

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes with exposition of the subject and interactive realization of illustrative exercises followed
by practical
classes with autonomous realization of exercises by students and assignments or assessment mini-projects.
Evaluation:
1. Practical assessment (P) based on one or two mini-projects to be carried out by groups of students.
2. Theoretical-practical exam (TP)
Final grade = 0.5TP + 0.5P if P-TP <4 else 0.75TP + 0.25P + 1

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As aulas teórico-práticas apresentam os conhecimentos teóricos essenciais que se pretende que os alunos adquiram.
A realização de exercícios, quer nas aulas teórico-práticas, quer nas aulas práticas, e o desenvolvimento de mini-
projectos, quer nas aulas práticas, quer fora das aulas, permitem aos alunos validar essa aquisição de conhecimentos,
colmatar lacunas e aprender a utilizar as técnicas principais. A apresentação dos trabalhos de grupo aos colegas
ajuda a consolidar e complementa o conjunto de matérias formalmente
leccionadas nas aulas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical-practical classes present the core theoretical knowledge that students are expected to acquire. In addition,
practical exercises carried out both in theoretical-practical and practical classes, and the development of mini-projects,
carried out in practical classes as well as outside classes, allow students to validate that knowledge acquisition, fill
gaps in the acquired knowledge and learn to use the main techniques. The presentation of mini-projects to their
colleagues helps to consolidate and complement the set of topics
formally taught in class.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Russell, S., & P. Norvig - Artificial Intelligence: A Modern Approach, third edition, Prentice Hall, 2010. Bratko, I. - Prolog
Programming for
Artificial Intelligence, 4a. ed., 2011.
Bishop, C., Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.
Hastie, Trevor, Robert Tibshirani & Jerome Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and
Prediction, 2nd
Ed., Springer, 2009 (corrected 12th print 2017)
Poole, David, & Alan Mackworth, Artificial Intelligence: Foundations of Computational Agents, 2nd ed., Cambridge
Univ. Press 2017.

Anexo II - Dissertação/Estágio

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dissertação/Estágio

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Dissertation/Internship

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 I

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 810

9.4.1.5. Horas de contacto:
 20 OT

9.4.1.6. ECTS:
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9.4.1.7. Observações:
Obrigatória

9.4.1.7. Observations:
Mandatory

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

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Todos os docentes do DETI, de áreas relevantes para o Curso, poderão estar envolvidos na supervisão da dissertação
de mestrado.

All DETI teachers, in areas relevant to the course, may be involved in this course by offering proposals and providing
supervision.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta é uma unidade curricular integradora onde os alunos devem demonstrar que têm as competências e os
conhecimentos necessários para obter o grau de Mestre em Engenharia Informática. Os objetivos são os seguintes:
* Aprofundar as capacidades de organização, planificação e gestão do tempo.
* Ser capaz de trabalhar de forma autónoma, agir com iniciativa e tomar decisões tendo em vista a concretização dos
objetivos definidos no plano de trabalhos.
* Ser capaz de aplicar conhecimentos técnicos e metodológicos adquiridos no curso e de resolver problemas em
situações novas e não familiares, bem como em contextos alargados e multidisciplinares.
* Ser capaz de apresentar resultados de forma concisa, estruturada e com rigor académico e científico.
* Promover o raciocínio crítico e o desenvolvimento da autocrítica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This is an curricular unit where students must demonstrate that they have the skills and knowledge necessary to
obtain a Master's degree in Computer Engineering. The objectives are as follows:
* Deepen organizational, planning and time management skills.
* Be able to work autonomously, act with initiative and take decisions with a view to achieving the objectives defined in
the work plan.
* Be able to apply technical and methodological knowledge acquired in the course and to solve problems in new and
unfamiliar situations, as well as in broad and multidisciplinary contexts.
* Be able to present results in a concise, structured and with academic and scientific rigor.
* Promote critical thinking and the development of self-criticism. It is expected for students to be able to research and
develop the topic to be explored during the dissertation or internship.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A UC consiste na realização de dissertação de natureza científica ou de estágio profissional, e por isso não existem
conteúdos programáticos específicos. Os planos de trabalho são estabelecidos pelos alunos e respetivos
orientadores, podendo os últimos recomendar a escolha de UCs de opção relevantes para a realização do trabalho
proposto.
*Dissertação
Deve ser realizado um trabalho original de natureza científica sobre um tema na área da Eng. Informática. O trabalho
pode decorrer no contexto de um laboratório de investigação e deve ter componentes de caráter teórico e
experimental, seguindo metodologias adequadas. Deve refletir um domínio aprofundado do tema e a originalidade do
contributo.
*Estágio
Visa complementar a formação académica através da integração dos alunos em empresas ou organizações
propiciadoras de um ambiente de trabalho relevante na área. O relatório deve demonstrar competências técnicas
sólidas, e capacidade de comunicação e análise crítica dos resultados obtidos.

9.4.5. Syllabus:
CU consists of carrying out a scientific dissertation or a professional internship, and therefore there are no specific
syllabus contents. The work plans are established by the students and their supervisors, the latter being able to
recommend the choice of optional curricular units that are relevant for carrying out the proposed work.
*Dissertation
Original work of a scientific nature on a topic in the field of Computer Engineering must be carried out. The work can
take place in the context of a research laboratory and must have theoretical and experimental components, following
appropriate methodologies. The dissertation must reflect a thorough mastery of the topic and the originality of the
contribution.
*Internship
Aims to complement academic training by integrating students into companies or organizations that provide a relevant
work environment in the area. The report must demonstrate solid technical skills, and ability to communicate and
critically analyze the results obtained.



9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objetivo desta UC é que os alunos realizem trabalho autónomo de dissertação ou de estágio. Isto implica possuírem
conhecimentos sólidos das várias áreas da Engenharia Informática, de gestão de projeto e de documentação técnico-
científica.
Desta forma verifica-se uma correspondência e coherência entre os conteúdos programáticos e os objetivos da
unidade curricular.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objective of this CU is that students can conduct autonomous work of dissertation or internship. This implies
having solid knowledge of the various areas of Computer Science, project management and technical-scientific
documentation.
In this way, there is a correspondence and coherence between the syllabus and the objectives of the curricular unit.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos realizam trabalho autónomo supervisionado em regime de tutoria pelo orientador (e coorientador, se
aplicável). A supervisão é efetuada através de discussões regulares, de forma a garantir a adoção de metodologias e
instrumentos adequados à execução do trabalho, e é enquadrada de acordo com a modalidade (dissertação ou
estágio)
Em particular, a supervisão na modalidade de estágio é acertada e partilhada entre um docente do DETI e um
supervisor da empresa ou organização com a qual é definido o programa de estágio.
A avaliação é realizada de acordo com o Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students carry out autonomous work supervised under a mentoring regime by the supervisor (and co-advisor, if
applicable). Supervision is carried out through regular discussions, in order to ensure the adoption of methodologies
and instruments suitable for the execution of the work, and is framed according to the modality (dissertation or
internship).
In particular, supervision in the internship modality is agreed upon and shared between a DETI professor and a
supervisor of the company or organization with which the internship program is defined.
The assessment will be performed in accordance with the Regulation of Studies of the University of Aveiro.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O estudo e investigação autónoma, o trabalho de desenvolvimento, a preparação de dissertação ou estágio, assim
como a sua apresentação e defesa, permitem ao aluno participar ativamente nos objetivos de aprendizagem.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Autonomous study and investigation, development work, dissertation or internship preparation, as well as its
presentation and defense, allow the student to actively participate in the learning objectives.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia é definida pelos alunos e pela equipa de orientação, tendo em atenção o plano de trabalhos.

The bibliography is defined by the students and the guidance team, taking into account the work plan.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


