
PERA/2122/1500179 — 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/15/1500179

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2016-02-11

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

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

 <sem resposta>

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

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

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

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

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 No ano letivo 2017/18 foram efetuadas as seguintes alterações na lista de opções: Nos ramos de “Computação e

Informática” e “Estatística e Otimização” introduziu-se a UC “Computação em Larga Escala” para aumentar a
diversidade de oferta. No ramo de “Estatística e Otimização” foram introduzidas as UC “Engenharia da Qualidade”,
“Apoio à Decisão em Engenharia Industrial”, “Análise e Projeto de Sistemas”, “Engenharia de Processos em Serviços”
e “Planeamento e Controlo da Produção”, em substituição de opções que deixaram de serem lecionadas nos
respetivos de estudo. Foi criada ainda a UC “Técnicas Matemáticas para Big Data”, visando corresponder a uma
necessidade manifestada por várias das empresas parceiras que acolhem estágios. 

 No ano 2019/20, foram acrescentadas as opções “Sistemas de Recomendação” e “Mineração de Dados em Larga
Escala” como opções dos ramos “Computação e Informática e “Estatística e Otimização”. 

Segue indicação dos respetivos avisos:
 

- Registo da alteração R/A-Cr 24/2016/AL03, de 10/08/2021, alteração incide sobre elementos caracterizadores que não
modificam os objetivos do ciclo de estudos (n.º 2 da Deliberação n.º 2392/2013 (2.ª série), de 26/12). 

 
- Aviso n.º 6291/2018, Diário da República Série II, n.º 92/2018,em 14/05/2018 - Introdução da unidade curricular
opcional denominada Técnicas Matemáticas para "Big Data" por se considerar fundamental para colmatar lacunas
sentidas em estágios/projetos. Aprovada pelo Conselho Científico, em reunião de 18 de setembro de 2017, ao abrigo
do artigo 77.o do Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de março, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 63/2016, de
13 de setembro, a alteração ao plano de estudos do mestrado em Matemática e Aplicações (Aviso N.o 14242/2016 de
16/11/2016). A alteração ao ciclo de estudos foi registada na Direção-Geral do Ensino Superior sob o n.o R/A-Cr
24/2016/AL01, em 2 de março de 2018, procedendo- -se de seguida à republicação da estrutura curricular e respetivo
plano de estudos.



- Aviso n.º 14242/2016, Diário da República Série II, n.º 220 em 16/11/2016 - Aprovada a criação do Mestrado em
Matemática e Aplicações. O curso foi acreditado em 29/02/2016 pelo Conselho de Administração da Agência de
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e registado na Direção-Geral do Ensino Superior sob o n.o R/A-Cr 24/2016
em 15/03/2016.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
In the 2017/18 academic year, the following changes in the list of options were made: Concerning the specializations in
“ Computation and Informatics and “Statistics and Optimization”, “Large Scale Computing” was introduced to increase
the diversity of the offer. The options "Quality Engineering", "Decision Support in Industrial Engineering", "System
Analysis and Design", "Process Engineering in Services" and "Production Planning and Control" were introduced in
"Statistics and Optimization" specialization, replacing options that are no longer taught in the respective study cycle.
The credit unit “Mathematical Tools for Big Data” was also created, aiming to respond to a need expressed by several
of the partner companies that host internships. 
In the academic year 2019/20, the options "Recommendation Systems" and "Large-Scale Data Mining" were added as
options for the "Computing and Computing and "Statistics and Optimization" specializations. 

In what follows, we list the official documents:

- Registo da alteração R/A-Cr 24/2016/AL03, de 10/08/2021, amendment concerns elements that do not modify the
objectives of the study cycle (No. 2 of Deliberation No. 2392/2013 ( 2nd series), of 12/26).

- Aviso n.º 6291/2018, Diário da República Série II, n.º 92/2018,em 14/05/2018 - Introduction of the UC called Técnicas
Matemáticas para "Big Data" in order to fill some knowledge gaps for students in internship/project. Approved by the
Scientific Council, at a meeting on September 18, 2017, pursuant to article 77 of Decree-Law No. 74/2006, of March 24,
in the wording given to it by Decree-Law No. 63/2016, of September 13, the amendment to the study plan of the
Master's Degree in Mathematics and Applications (Aviso N.o 14242/2016 de 16/11/2016). The change to the study cycle
was registered in Direção-Geral do Ensino Superior under no. R/A-Cr 24/2016/AL01, on 2 March 2018, and the
curriculum structure and respective plan were then republished.

- Aviso n.º 14242/2016, Diário da República Série II, n.º 220 em 16/11/2016 - Approved the creation of the Master's
Degree in Mathematics and Applications. The course was accredited on 02/29/2016 by tConselho de Administração da
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior and registered in Direção-Geral do Ensino Superior under the
number R/A-Cr 24/2016 on 03/15/2016.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Em consequência da pandemia, os estudantes foram questionados pelo diretor (na forma de inquéritos e em

conformidade com diretivas gerais da UA) sobre as suas limitações informáticas no que se refere à sua capacidade de
assistirem às aulas online e terem todos os meios técnicos necessários para realizarem as provas escritas, usando
plugins de controlo de acessos e fraude. Não houve nenhum estudante do MMA a manifestar necessidade de
equipamento adicional. 

 
Na perspectiva dos docentes, foram disponibilizados meios (e.g., mesas digitalizadoras e câmaras web) no sentido de
garantir que o processo educativo fosse adequado e se minimizasse o impacto que a mudança temporária de regime
de ensino poderia implicar. 

 
O DMAT adquiriu equipamento móvel para realização de videoconferências e equipou uma sala para o propósito,
ficando exclusivamente dedicada a esse fim.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 As a result of the pandemic, students were asked by the director (in the form of surveys and in accordance with

general UA directives) about their computer limitations regarding to their ability to attend classes online and have all
the necessary technical means to perform the written tests, using access control and fraud plugins. There were no
MMA students who expressed a need for additional equipment.

 
From the teachers' perspective, extra means were made available (e.g., digitizing tables and web cameras) in order to
ensure that the educational process was adequate and the impact of the temporary changes in the teaching regime
was minimized.

 
DMAT acquired mobile equipment for conducting videoconferences and equipped a room for the purpose, being
exclusively dedicated to such.

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos



desde o anterior processo de avaliação?
Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Adesão em 2020, ao consórcio internacional InterMaths (https://www.intermaths.eu/), onde o MMA recebeu em 2021/22,
4 estudantes que vieram fazer o 2º ano, tendo feito o primeiro ano na Univ. de L’Aquila. Estes estudantes são seriados
pelo processo comum a todos os candidatos ao mestrado. Espera-se a continuidade nos próximos anos desta
iniciativa, aumentando o número de candidatos ao MMA.

Melhoria das ligações com os PALOP (e.g., protocolos estabelecidos com a Universidade de Cabo Verde e com a
Universidade Agostinho Neto em Angola, financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian) tornam mais visível a
oferta do DMat para potenciais estudantes daqueles países, melhorando o nível dos respetivos candidatos.

Participação da UA no Consórcio Europeu ECIU (https://www.eciu.org), que visa promover "parcerias transnacionais
que se tornarão nas universidades do futuro, ao promover a identidade e os valores europeus e revolucionar a
qualidade e a competitividade do ensino superior europeu."

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Inclusion of MMA in 2020, in the InterMaths international consortium (https://www.intermaths.eu/), where the MMA
received in 2021/22, 4 students who came for the 2nd year, having completed his first year at Univ. of L'Aquila.They
follow the same application process as all other candidates. It is expected that this initiative will continue in the coming
years, increasing the number of candidates for MMA applications.

Improved links with the PALOP (for example, protocols already established with the University of Cape Verde and the
University Agostinho Neto in Angola, financed by the Calouste Gulbenkian Foundation) make the offer of DMat more
visible to potential students from those countries.

Participation of the AU ECIU European Consortium (https://www.eciu.org), which aims to promote "transnational
partnerships that will become the universities of the future, by promoting European identity and values and
revolutionizing the quality and competitiveness of higher education European."

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.
Para apoiar os estudantes do MMA, principalmente em tese, foi criado em 2019 um espaço de coworking no DMAT (i.e.,
o ADC.UA; sala 11.2.3) que permite a sua permanência num ambiente agradável e estimulante com mobiliário
adequado, zona de exposição oral e mesa de coffee break. Este espaço pretende potenciar a partilha de
ideias/questões e ter atividades pontuais como: apresentações dos temas de tese; breves sessões informais com
oradores convidados; e sessões de visualização de Ted Talks. Embora o ADC.UA continue a existir para uso dos
estudantes com a permanência regular de um docente, devido ao Covid-19, a execução de eventos tem estado em
stand-by. Em substituição, foram iniciados 2 eventos (online), a ocorrer em Jan e Maio, onde os estudantes em tese
apresentam os seus problemas, dificuldades e abordagens. 
No âmbito do programa de Inovação pedagógica da UA foi criado um grupo interno para apoio aos docentes na
implementação de novas metodologias de ensino.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
To support MMA students, mainly in thesis, a coworking space was created in 2019 at the DMAT (ie, the ADC.UA; room
11.2.3) that allows them to stay in a pleasant and stimulating environment with adequate furniture, an area of oral
exposition and coffee break table. This space aims to enhance the sharing of ideas/questions and have occasional
activities such as: presentations of thesis themes; brief informal sessions with guest speakers; and Ted Talks preview
sessions. Although the ADC.UA continues to exist for the use of students with the regular permanence of a teacher,
due to Covid-19, the execution of events has been in stand-by. Instead, 2 events were started (online), to take place in
Jan and May, where the thesis students present their problems, difficulties and approaches. 
Under the Pedagogic Innovation Programme of UA an internal group was created to support teachers in the
implementation of new teaching methodologies.

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Mesmo sob uma situação complexa de pandemia para projetos/estágios, algumas empresas de serviços ou da
indústria nos últimos 3 anos foram: AdRA, CIRES, Bosch Cacia, Bosch Ovar, Match Profiler e Prológica; sendo o
número de propostas de projeto/estágio superiores ao número de estudantes interessados. Em 2021/2022, adiciona-se
a Primus Vitória e Vista Alegre. Refira-se que a procura por dissertações (e não projetos/estágios) é algo expectável na
área da Matemática e não o contrário. Além disso, a parceria com algumas empresas de referência na região tem se



solidificado, como seja com a Bosch onde estiveram 4 estudantes em projeto/estágio (a terminarem em 2020/2021)
com as notas de 16,18,19,19 valores. Três dos trabalhos realizados serão continuados em agendas PRR (aprovados
para a fase II) ou projetos aprovados de co-promoção da ANI, onde os resultados computacionais serão
implementados nos servidores da empresa.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Even under a complex pandemic situation for projects/internships, some service companies or industry companies
include: AdRA, CIRES, Bosch Cacia, Bosch Ovar, Match Profiler e Prológica; where the number of project/internship
proposals has been greater than the number of interested students. In 2021/2022, we add to the lists Primus Vitória and
Vista Alegre. It should be noted that the search for dissertations (and not projects/internships) is something to be
expected in the field of Mathematics and not the other way around. In addition, the partnership with some reference
companies in the region has been solidified, such as with Bosch, where 4 students were in project/internship (ending
in 2020/2021) with grades of 16,18,19,19. Three of the works carried out will be continued in PRR agendas (approved for
phase II) or in already approved projects of ANI co-promotion, where the computational results will be implemented in
the company's servers.

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.
Matemática e Aplicações

1.3. Study programme.
Mathematics and Applications

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._1328913294.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Matemática

1.6. Main scientific area of the study programme.
Mathematics

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

461

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a3dd19cf-9824-ef3b-e83b-616af17d1030


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):

4 semestres

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

4 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
25

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Conforme se poderá constatar, não só a procura deste mestrado tem tendência crescente (e.g., 51 candidatos em
2021/2022 para 25 vagas e a admissão de 4 estudantes enquadrados num consórcio europeu ainda no seu primeiro
ano de edição; ver também o ponto 8.3.1), como também o número de parceiros empresariais e industriais tem
crescido e se solidificado, havendo estagiários todos os anos em algumas empresas. Além disso, estamos a realizar
uma proposta de restruturação que mantém o core das boas práticas anteriores, mas tornará a oferta mais atrativa,
moderna, adaptada ao contexto local e às necessidades de aprendizagem mais recentes. Por outro lado, como se pode
ver na análise SWOT, existem ainda pontos fracos que temos de continuar a acompanhar de perto.
Sendo o valor de admissões um limite máximo, que permite ser diminuido cada ano de forma a garantir uma nota
mínima de entrada, consideramos que 30 vagas é o valor mais adequado para os próximos anos.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
As can be verified, not only the number of candidates has an increasing trend (e.g., 51 candidates in 2021/2022 for 25
positions and 4 students in the scope of a european consortium which is in its first year edition; see also item 8.3.1), as
also the number of industrial and enterprise partners has increased and been solidified; where internships occur every
year. Furthermore, here we give a proposal for amendment that keeps the good core practices but also turn the
master's degree more attractive, modern, adapted to the local context, and to the nowadays learning needs. On the
other hand, as is mentioned in the SWOT analysis, there still are weak points that need our attention.
Being the enrolment value a maximum limit, which allows to be lowered every year in order to control the minimum
mark of enrolment, we propose as an adequate value to have 30 positions in the next years.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Titulares de: 1º ciclo em Matemática ou área afim; licenciatura pré-bolonha com formação adequada em Matemática.

1.11. Specific entry requirements.
Graduates of a 1st Cycle in Mathematics or related area; graduates of a classic degree in Mathematics or related area.

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:
Universidade de Aveiro

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

1.14._A3ES-S2-1.14.pdf
1.15. Observações.

N.A.

1.15. Observations.
N.A.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a4644f8e-43b4-a77a-6e0e-616af1de87e0


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):
Estatística e Otimização Statistics and Optimization
Computação e Informática Cumputation and Informatics
Matemática Mathematics

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

2.2. Estrutura Curricular - Estatística e Otimização

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Estatística e Otimização

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS
Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos
Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações
/
Observations

Matemática/Mathematics M 96 0
Matemática Informática Economia Eng. e Gestão Industrial,
Gestão/Mathematics, Informatics, Economics, Eng. and Industrial
Management, Management

M / I / E /
EGI /
GES

0 18

Qualquer Área Científica / Any Scientific Area QAC 0 6
(3 Items)  96 24  

2.2. Estrutura Curricular - Computação e Informática

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Matemática / Mathematics M 90 6
Informática / Informatics I 0 18
Qualquer Área Científica/Any
Scientific Area QAC 0 6

(3 Items)  90 30  

2.2. Estrutura Curricular - Matemática

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

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



Mathematics

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Matemática / Mathematics M 96 12
Qualquer Área Científica /Any
Scientific Area QAC 0 12

(2 Items)  96 24  

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.

Para combater algumas heterogeneidades, existentes especialmente no 1ºS, as estratégias focam-se desde início em
valorizar a diversidade de ritmos de aprendizagem, estimular a capacidade de auto-aprendizagem, criatividade, e
pensamento crítico. O mecanismo interventivo/regulador mais eficaz tem sido a intervenção atenta e direta dos
docentes. Procura-se garantir que os objetivos de aprendizagem são alcançados pelo desenvolvimento das
competências essenciais já descritas. A discussão de problemas reais (de preferência), contextualizado por
projetos/estágios de antigos estudantes do MMA, é incentivada para melhorar a motivação dos estudantes e
compreensão das necessidades do tecido empresarial e industrial em colaboração com o DMAT e potenciais futuros
empregadores.

Os inquéritos pedagógicos no âmbito do Sistema de Garantia e Qualidade (SGQ) e reuniões com os estudantes são
formas de aferir que estas metodologias são adequadas.

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.

To attach some heterogeneity, specially expected in the 1ºS, strategies focus from the beginning in valuing the
diversity of learning rhythms, autonomous learning, creativity, and critical thinking. The most effective regulator
mechanism is the attentive and direct intervention of teachers. The aim is to ensure that learning objectives are
achieved by developing the set of core competencies already described. The discussion of real problems is
encouraged, (preferably) contextualized by internships of former students, to improve student motivation and
understanding about the current needs of businesses and manufacturing companies in collaboration with the DMAT,
and potential future contractors. 

SGQ pedagogical surveys and regular meetings with students are ways to ascertain that these methodologies are
appropriate.

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

Os resultados dos inquéritos pedagógicos realizados aos estudantes, em cada UC, no âmbito do SGQ, permitem
estimar o valor correspondente de ECTS. Estes dados são analisados pelo responsável da UC e pela direção de curso,
de modo que seja garantido que o valor de ECTS estipulado para cada UC seja o adequado. Para esta contabilização,
também é tido em conta o trabalho adicional necessário para os estudantes se familiarizarem com algumas
ferramentas computacionais utilizadas nas aulas práticas da UC, para a resolução de problemas.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The results of the SGQ pedagogical surveys taken by the students allow to estimate the corresponding value of ECTS
of each UC. The data is then analysed by the head teacher of each UC and the Course Director to ensure that the value
of ECTS stipulated for each course is adequate. Adding to the accounting, it is also considered the supplemental work
that is necessary for students to become familiar with certain computational tools used in the laboratorial classes of
the UC for problem solving.

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

As avaliações seguem os modelos e restrições descritos no REUA. No início de cada semestre os responsáveis das
UC informam o Diretor de Curso (DC) sobre os objetivos de aprendizagem, tipologia dos momentos de avaliação, seus
pesos, e datas; de modo a se garantir uma avaliação global eficaz e equilibrada. Os estudantes podem, em qualquer
momento, reportar ao DC qualquer situação anómala relativa à transparência, rigor, ou coerência com os conteúdos
lecionados. No final de cada semestre, os estudantes são inquiridos sobre a adequação da avaliação aos objetivos de
aprendizagem. No caso de se constatarem valores anómalos na taxa de aprovação, ou que se registaram fatos
importantes durante o semestre letivo que influenciaram negativamente os resultados da avaliação, o professor



responsável pela UC em causa elabora um plano de melhoria (exigido pelo SGQ), que é posteriormente validado pela
Comissão de Curso.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The student’s assessment is carried out following the models and restriction of REUA. At the beginning of each
semester, the responsible for each UC informs the Master Director (MD) about the learning objectives, typology of
evaluation moments, weights, and dates; in order to have a balanced and effective global evaluation. Students can, at
any time, report to MD any anomalous situation related with transparency, rigor, or consistency with what is taught (via
dmat-mma@ua.pt). At the end of each semester, students are asked for the adequacy of the assessment to the learning
objectives. If the approval rate shows some anomalous trend, or that important facts were recorded during the
semester that negatively influenced the evaluation results, the professor responsible for the UC in question prepares
an improvement plan (required by the SGQ), which is later validated by the Master Committee.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Globalmente, os indicadores e as iniciativas realizadas demonstram que houve um bom funcionamento deste ciclo de

estudos. Como esperado ainda existe vários pontos para serem melhorados e merecem um especial cuidado por parte
da comissão de curso. Relativamente às condições impostas pelo Covid-19, o curso funcionou bastante bem. De
forma geral, os docentes adaptaram-se adequadamente às novas exigências e demonstraram ter um especial cuidado
com o modelo de ensino e avaliação. O facto de as turmas serem pequenas foi um fator fundamental para um
acompanhamento mais cuidado. Na componente menos positiva, saliento que alguns estágios foram afetados por as
empresas alterarem ou reduzir o seu modo de trabalho, dificultando ou até eliminando a possibilidade de obtenção de
dados para estudos. Nestas condições, alguns estudantes com fragilidades acabaram por desistir do estágio.
Consideram pontos fortes a disponibilidade dos docentes e compreensão dos estudantes às nova exigências. Por
outro lado, a pouca experiência em adotar mecanismos de avaliação à distância e garantir as condições de exame
ideias e a falta de homogeneidade nos conhecimentos base dos estudantes do primeiro ano, criaram algumas
dificuldades que se tentaram ultrapassar.

2.4 Observations.
 Overall, the indicators and initiatives carried out demonstrate that this cycle of studies was functioning reasonably

well. As expected, there are still several points to be improved and they deserve special care by the course committee.
Regarding the conditions imposed by Covid-19, the master's degree worked quite well. In general, the professors
adapted adequately to the new requirements and demonstrated that they were particularly careful with the teaching
and assessment model. The fact that the classes were small was a fundamental factor for a more careful monitoring. In
the less positive component, I emphasize that some stages were affected by companies changing or reducing their
way of working, making it difficult or even eliminating the possibility of obtaining data for studies. Under these
conditions, some students with weaknesses ended up giving up on the internship. The availability of teachers and
students' understanding for the new demands are considered strong points. On the other hand, the lack of experience
in adopting remote assessment mechanisms and guaranteeing the conditions for examining ideas and the lack of
homogeneity in the basic knowledge of first-year students created some difficulties that were tried to overcome.

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.
 Eugénio Alexandre Miguel Rocha (diretor)

 Isabel Maria Simões Pereira (vice-diretora)

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

Joaquim João Estrela
Ribeiro Silvestre
Madeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Adelaide de Fátima
Baptista Valente Freitas

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida
Alexandre Leite de
Castro Madeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100.00 Ficha

submetida
Ana Maria Pissarra
Coelho Gil

Professor Associado
ou equivalente Doutor Chemistry 100.00 Ficha

submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/annexId/a3fdfd27-b5f1-c058-f756-619646a4613e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/annexId/ef438b16-d2e3-3768-b62d-61a69e14fcb5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/annexId/66b80866-d343-f3ff-c16a-61a69e9fe269
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a57e60cc-64b4-45d4-d092-616af1d964e0/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/annexId/627bbfdf-130a-17e3-9b8a-61a69e989c1a


António Carrizo Moreira Professor Associado
ou equivalente

Doutor Management Sciences 100.00 Ficha
submetida

António Ferreira
Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida

Dirk Hofmann Professor Associado
ou equivalente Doutor Mathematik 100.00 Ficha

submetida
Enide Cascais Silva
Andrade

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática (Álgebra, Lógica e

Fundamentos) 100.00 Ficha
submetida

Eugénio Alexandre
Miguel Rocha

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida

Evgeny Lakshtanov Investigador Doutor Physics and Mathematics 100.00 Ficha
submetida

Isabel Maria Simões
Pereira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida
João Pedro Antunes
Ferreira da Cruz

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida

Luís Miguel Almeida da
Silva

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências de Engenharia 60.00 Ficha
submetida

Manuel António
Gonçalves Martins

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática (Álgebra, Lógica e

Fundamentos) 100.00 Ficha
submetida

Maria Cristina Saraiva
Requejo Agra

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ramo de Estatística e Investigação

Operacional (Optimização) 100.00 Ficha
submetida

Maria da Conceição
Cristo Santos Lopes
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Matemática 100.00 Ficha

submetida

Paula Cristina Roque
da Silva Rama

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida
Paulo José Fernandes
Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida
Pedro Filipe Pessoa
Macedo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Programa Doutoral em Matemática 100.00 Ficha

submetida

Ricardo Faria Mendes Investigador Doutor Programa Doutoral em Química 100.00 Ficha
submetida

Rui Filipe Alves Silva
Duarte

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida

Rute Correia Lemos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida
Sónia Cristina
Alexandre Gouveia Investigador Doutor Matemática Aplicada 100.00 Ficha

submetida
Helena Maria Pereira
Pinto Dourado e
Alvelos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências de Engenharia 100.00 Ficha

submetida

Joaquim Carlos da
Costa Pinho

Professor Associado
ou equivalente Doutor Economia Aplicada 100.00 Ficha

submetida
José António de
Vasconcelos Ferreira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Conhecimento em Ciências de

Engenharia 100.00 Ficha
submetida

Vera Cristina Fontes
Teixeira Vale

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências Empresariais - Área de
Especialização em Marketing e
Estratégia

100.00 Ficha
submetida

Delfim Fernando
Marado Torres

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida
     2760  

<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.
 28

3.4.1.2. Número total de ETI.
 27.6

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos
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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: 24 86.95652173913

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): 27.6 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

20 72.463768115942 27.6

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 27.6

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

26 94.202898550725 27.6

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 27.6

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

3 Técnicos Superiores a 100% 
 1 Assistente Técnico a 100% 

 

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
3 Senior Technicians 100%

 1 Technical Assistant 100% 
 

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

 1 tem o 12o ano e um Curso de Especialização Tecnológica 
 

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



3 have Bachelor's degree
1 have the 12th year and a Technological Specialization Course 

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. 
39

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 58.9
Feminino / Female 41.1

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 19
2º ano curricular 20
 39

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 25 25 25
N.º de candidatos / No. of candidates 36 24 28
N.º de colocados / No. of accepted candidates 20 20 24
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 12 14 18
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 11 11 11

Nota média de entrada / Average entrance mark 11.6 13 12.9

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Caracterização dos estudantes por percurso:

 - Estatística e Otimização: 2020/2021 26 | 2019/2020 20 | 2018/2019 15 | 2017/2018 15 | 2016/2017 7
 - Computação e Informática: 2020/2021 10 | 2019/2020 9 | 2018/2019 11 | 2017/2018 13 | 2016/2017 5
 - Matemática: 2020/2021 3 | 2019/2020 4 | 2018/2019 7 | 2017/2018 8 | 2016/2017 5 

 
É notória a subida global de estudantes no mestrado, com alguma preocupação no número de estudantes na
especialização de matemática (ver ponto 9).

 
Saliente-se que em 2016/2017 existiam apenas 17 estudantes inscritos no mestrado, com a seguinte distribuição:

 - Estatística e Otimização: 7
 - Computação e Informática: 5

 - Matemática: 5
 



5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Characterization of students by path :
- Estatística e Otimização: 2019/2020 20 | 2018/2019 15 | 2017/2018 15 | 2016/2017 7
- Computação e Informática: 2019/2020 9 | 2018/2019 11 | 2017/2018 13 | 2016/2017 5
- Matemática: 2019/2020 4 | 2018/2019 7 | 2017/2018 8 | 2016/2017 5 

The global rise of students in the Master's degree is notorious, with some concern in the number of students in the
mathematics specialization (see item 9).

It should be pointed out that in 2016/2017 there were just 17 students enrolled in the degree, with the following
distribution:
- Estatística e Otimização: 7
- Computação e Informática: 5
- Matemática: 5

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 13 9 6
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 8 6 5
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 1 1

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

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

(não preenchido por ser um mestrado)
 

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

(not filled because it is a master's degree)

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

De uma forma geral, a taxa de sucesso escolar é elevada, tendo sido em termos médios de 84%, 76.9% e 93.5%,
respetivamente para os anos letivos 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Em aproximadamente 50% das unidades curriculares a
taxa de aprovação é de 100% (respeitantes em termos maioritários a uc opcionais, não estando diretamente
relacionadas com nenhuma área científica em especial). 

Globalmente, a maioria das taxas de aprovação das unidades curriculares consideradas fundamentais em qualquer um
dos ramos de especialização situa-se sempre acima dos 65%. Podem considerar-se casos verdadeiramente
excecionais quando tal não acontece. A título de exemplo pode referir-se Criptografia e Segurança em 2020/21, com
taxa de aprovação de 25% num universo de 4 alunos, claramente contrastante com a taxa de 80% no ano de 2018/19
(ano anterior à pandemia) num universo de 5 alunos, sem haver uma justificação de alteração de metodologias, de
docente, apenas de alunos e do tipo de ano. 

 Em termos de unidades curriculares optativas, comparando as taxas de aprovação nota-se uma maior facilidade em
ter aproveitamento em UC da área de Gestão/Engenharia e Gestão Industrial. Uma possível explicação para este facto
poderá estar associada com o tipo de avaliação nestas áreas envolver trabalhos de natureza mais descritivos e de ser
maioritariamente escolhida por alunos do ramo de especialização de Estatística e Otimização, os quais podem
apresentar maior afinidade com estas áreas e menor com a de informática. No entanto, a menor taxa de aprovação em
algumas unidades curriculares da área científica de Informática, por envolverem um número reduzido de alunos, não
tem um significado negativo tão preocupante.

 



Considerando a área científica de Matemática, existe uma ligeira tendência (não significativa) para que as taxas de
aprovação nas unidades curriculares obrigatórias sejam inferiores comparativamente com as optativas, o que seria de
esperar dada a possibilidade de escolha dos alunos também em função das suas necessidades, competências e
aptidões naturais.

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

In general, the academic success rate is high, having been on average 84%, 76.9% and 93.5%, respectively for the
2018/19, 2019/20 and 2020/21 academic years. In approximately 50% of the curricular units, the success rate is 100%
(mostly related with optional UCs, not directly related to any particular scientific area).

Globally, most approval rates for curricular units considered mandatory in any of the specialization branches are
always above 65%. They can be considered truly exceptional cases when this does not happen. As an example, we can
refer to Cryptography and Security in 2020/21, with a pass rate of 25% in a universe of 4 students, clearly contrasting
with the 80% rate in the year 2018/19 (year before the pandemic) in a universe of 5 students, without any justification
for changing methodologies, teachers, only students and type of year.
In terms of optional curricular units, comparing the pass rates, it is noticed that it is easier to take advantage of a CU in
the area of   Management/Engineering and Industrial Management. A possible explanation for this fact may be
associated with the type of assessment in these areas involving works of a more descriptive nature and being mostly
chosen by students in the specialization branch of Statistics and Optimization, who may have greater affinity with
these areas and less with information technology. However, the lower success rate in some curricular units in the
scientific area of   Informatics, as they involve a small number of students, does not have such a worrying negative
meaning.

Considering the scientific area of   Mathematics, there is a slight (non-significant) tendency for the approval rates in
compulsory curricular units to be lower compared to optional ones, which would be expected given the possibility of
choosing students also according to their needs, skills and natural aptitudes.

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). 

Infelizmente, não se encontra informação sobre dados de desemprego de diplomados neste mestrado nas estatísticas
da DGEEC ou na página InfoCursos. Existe na Universidade de Aveiro um gabinete que faz o acompanhamento dos
alunos, através da plataforma SIGAA (Sistema Integrado de Gestão do Acompanhamento dos Antigos Alunos da
Universidade), que possibilita a atualização dos dados pessoais e profissionais. No entanto como a maioria dos
alunos após a conclusão do seu ciclo de estudos não faz atualização dos seus dados, torna-se difícil quantificar de
uma forma correta a taxa de desempregados. De uma forma geral, os alunos que escolhem o percurso de Matemática,
escolhem continuar em programas do 3º ciclo, usualmente no DMAT, enquanto que os dos outros perfis de
especialização têm maioritariamente feito estágios ou projetos e têm sido absorvidos no mercado de trabalho, ficando
alguns deles nas empresas onde fizeram o estágio curricular.

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). 

Unfortunately, there is no information about unemployment data for graduates in this Masters in the DGEEC statistics
or on the InfoCursos page. There is an office at the University of Aveiro that monitors students through the Sigaaa
platform (Integrated Management System for Monitoring Former Students at the University), which allows for the
updating of personal and professional data. However, as most students do not update their data after completing their
study cycle, it is difficult to correctly quantify the unemployment rate. In general, students who choose the
Mathematics course choose to continue in 3rd cycle programs, usually in DMAT, while those from other specialization
profiles have mostly done internships or projects and have been absorbed into the labor market, some of them
remaining in the companies where they did the curricular internship.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Este mestrado está vocacionado para fornecer capacidades necessárias para a resolução de um conjunto alargado de
problemas nas empresas, indústria e serviços. Atualmente a maioria dos alunos opta por fazer estágios curriculares
em empresas da região, contribuindo para transferência de conhecimento e aplicação de técnicas avançadas para a
resolução de problemas. A sua boa prestação no estágio tem-lhes permitido serem recrutados maioritariamente
nessas empresas ou serem admitidos com muita facilidade no mercado de trabalho. Esta situação, é visível nas
especializações em Computação e Informática e Estatística e Otimização. Atendendo à experiência de orientação de
estágios nos últimos anos e à perceção das necessidades de diferentes sectores do mercado de trabalho tem-se vindo
a ter particular atenção na formação dada. A elaboração de pequenos projetos práticos em áreas de aplicação
diversificadas tem vindo a ser uma das boas práticas para ir de encontro à melhor preparação dos alunos.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
This degree is aimed at providing the necessary skills to solve a wide range of problems in companies, industry and
services. Currently, the majority of students choose to do curricular internships in several companies in the region,
contributing to the transfer of knowledge and the application of advanced techniques for solving problems. Their good
performance in the internship has allowed them to be recruited from these companies or to be easily admitted to the
job market. This situation is visible in the specialization branches of Computing and Informatics and Statistics and



Optimization. Given the internships supervising in recent years and the perception of the needs of different sectors of
the job market, particular attention has been paid to the training given. Thus, the elaboration of small practical projects
in diversified application areas has been one of the best practices to meet the best preparation of students.

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

CIDMA Muito Bom / Very
Good

Universidade
de Aveiro 21 --

GOVCOPP Muito Bom / Very
Good

Universidade
de Aveiro 4 --

IEETA Muito Bom / Very
Good

Universidade
de Aveiro 1 --

CICECO Excelente /
Excellent

Universidade
de Aveiro 2 --

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/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d
 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/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d
 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. 

O Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações (CIDMA) é um dos maiores centros de
investigação em Matemática em Portugal com mais de 100 membros e colaboradores. As suas atividades científicas
estão organizadas em 8 grupos de investigação:

 - Álgebra e Geometria;
 - Análise Complexa e Hipercomplexa; 

 - Análise Funcional e Aplicações;
 - Geometria e Dinâmica Gravitacional;

 - História da Matemática;
 - Otimização, Teoria dos Grafos e Combinatória;

 - Probabilidade e Estatística;
 - Sistemas e Controlo. 

 Para atingir os seus objetivos, o CIDMA promove atividades como: palestras, cursos e seminários regulares;
divulgação da produção científica através da participação em conferências; colaboração internacional; organização de
workshops e congressos; apoio à pós-graduação e investigação avançada. O centro afirma-se pela sua atividade
científica, pelo número e qualidade das suas publicações, e o reconhecimento do trabalho desenvolvido no CIDMA é
prestigiante para todos os seus membros e consequentemente um indicador de qualidade científica da Licenciatura
em Matemática, tendo em conta que a maioria dos docentes da Licenciatura em Matemática são membros do CIDMA. 

 Para aumentar a sua contribuição para o desenvolvimento social e económico, o CIDMA participa ativamente em
projetos multidisciplinares em cooperação com outras equipas de investigação (https://cidma.ua.pt/transfer). O CIDMA
conta com diversas colaborações com a indústria, tem contribuído para o desenvolvimento de software e aposta na
educação e divulgação da ciência nas escolas (https://cidma.ua.pt/society). A existência de linhas temáticas (LT)
indiciam o grau de empenho que os membros do CIDMA têm, na participação em projetos transversais a diversos
grupos de investigação e com grande ligação a outras ciências e à sociedade. O CIDMA tem atualmente seis LT: 

 - BioMath - Biomathematics;
- Geometrix – Grupo de investigação e desenvolvimento Geometrix;

 - MATEAS - Ensino e avaliação no ensino superior (http://mateas.wikidot.com/); 
 - MI - Matemática para a Indústria;

 - PICS - Problemas inversos e aplicações em ciências da saúde;
 - TFC - Da teoria às ferramentas computacionais. 

 
No âmbito das LT têm surgido contratos de consultoria/prestação de serviços com empresas, ações de formação para
professores, colaborações em estudos em empresas, hospitais e outras instituições de saúde e estágios profissionais.
O CIDMA também visa contribuir para a formação de jovens investigadores por meio de pós-graduação e educação
avançada, apoiando dois programas doutorais. Os membros do CIDMA colaboram com investigadores de
universidades portuguesas e estrangeiras, contribuindo assim, para um aumento de possibilidades de pós-docs e de
emprego científico.

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d


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 Center for Research and Development in Mathematics and Applications (CIDMA) is one of the largest research
centers in Mathematics in Portugal with more than 100 members and collaborators. Its scientific activities are
organized into 8 research groups:
- Algebra and Geometry;
- Complex and Hypercomplex Analysis;
- Functional Analysis and Applications;
- Geometry and Gravitational Dynamics;
- History of Mathematics;
- Optimization, Graph Theory and Combinatorics;
- Probability and statistics;
- Systems and Control.
To achieve its goals, CIDMA promotes activities such as: regular lectures, courses and seminars; dissemination of
scientific production through participation in conferences; international collaboration; organization of workshops and
congresses; support for postgraduate studies and advanced research. The center stands out for its scientific activity,
the number and quality of its publications, and the recognition of the work developed at CIDMA is prestigious for all its
members and therefore an indicator of the scientific quality of the Degree in Mathematics, considering that the The
majority of the teachers of the Licentiate Degree in Mathematics are members of CIDMA.
To increase its contribution to social and economic development, CIDMA actively participates in multidisciplinary
projects in cooperation with other research teams (https://cidma.ua.pt/transfer). CIDMA has several collaborations with
the industry, has contributed to the development of software and is committed to education and dissemination of
science in schools (https://cidma.ua.pt/society). The existence of thematic lines (LT) indicates the degree of
commitment that the members of CIDMA have, in participating in projects that cut across different research groups
and with a strong connection to other sciences and society. CIDMA currently has six LTs:
- BioMath - Biomathematics;
- Geometrix – Geometrix research and development group;
- MATEAS - Teaching and assessment in higher education (http://mateas.wikidot.com/);
- MI - Mathematics for Industry;
- PICS - Inverse problems and applications in health sciences;
- TFC - From theory to computational tools.

Within the scope of LT, there have been consultancy/service contracts with companies, training actions for teachers,
collaborations in studies in companies, hospitals and other health institutions and professional internships.
CIDMA also aims to contribute to the training of young researchers through postgraduate studies and advanced
education, supporting two doctoral programs. CIDMA members collaborate with researchers from Portuguese and
foreign universities, thus contributing to an increase in the possibilities of postdocs and scientific employment.

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. 

O membros do DMAT/CIDMA e docentes do MMA têm vários projetos financiados (ver projetos ativos em
https://cidma.ua.pt/projects) e integram redes internacionais prestigiadas como a ISAAC, entre outras. A LT Geometrix
com uma notável intervenção social recebeu prémios nacionais e europeus ligados a projetos relativos a
necessidades educativas especiais, ver CIDMA.

Alguns estudantes do MMA têm estado/estão envolvidos no âmbito de tese em projetos financiados:
- Augmented Humanity (POCI-01-0247-FEDER-046103), €8M/€1.5(UA), [PPS2: Big Data and Analytics for I4.0], 2020-23;
- Sistema Integrado de Gestão Inteligente de Produção (CENTRO-01-0247-FEDER-069964), [Analytics naIndustria
Cerâmica], €807K, 2021-23.

O diretor do MMA coordena o PPS2 e projetos em duas candidaturas de agendas PRR, que recentemente passaram à
fase II, com verbas globais de cerca de €30M e €90M, abrindo a possibilidade a futuras bolsas para estudantes do
MMA.

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. 

DMAT/CIDMA members and MMA professors have several funded projects (see active projects at
https://cidma.ua.pt/projects) and are part of prestigious international networks such as ISAAC, among others. LT
Geometrix, with a notable social intervention, received national and European awards linked to projects related to
special educational needs, see CIDMA.

Some MMA students have been/are involved in the thesis scope in funded projects:
- Augmented Humanity (POCI-01-0247-FEDER-046103), €8M/€1.5 (UA), [PPS2: Big Data and Analytics for I4.0], 2020-23;
- Integrated Intelligent Production Management System (CENTRO-01-0247-FEDER-069964), [Analytics in the Ceramic
Industry], €807K, 2021-23.

The MMA director coordinates PPS2 and projects in two candidacies of PRR agendas, which have recently moved to
phase II, with global funding of around €30M and €90M, opening up the possibility for future scholarships for MMA
students.



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 22
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 6.1
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 9.1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 18.5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 22.2

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). 
O DMAT tem-se empenhado na divulgação e participação em programas de mobilidade de estudantes e de docentes
nomeadamente do programa Erasmus. A partir do ano de 2017/18 a adesão de docentes tem sido em: Rússia, Polónia,
Itália, Espanha, Arménia, Casaquistão, Georgia, Sérvia, Alemanha e Letónia. No período de 2017/18 a 2018/19 o
crescimento do número de docentes envolvidos em “incomes”, passa de 5 para 10, enquanto que nos “outcomes”
passa de 2 para 12 docentes. Lamentavelmente e por razões perfeitamente explicáveis devido à pandemia, nos últimos
dois anos 2019/20 e 2020/21, houve uma inversão dessa tendência crescente; atualmente encontram-se 4 alunos do
MMA em programas de mobilidade. Tem ainda particular importância a adesão em 2020 ao consórcio internacional
InterMaths, (https://www.intermaths.eu/), estabelecendo um protocolo com a Universidade de L’Aquila, onde o MMA
recebeu em 2021/22, 4 alunos que vieram fazer o 2º ano no MMA, tendo feito o primeiro ano na Univ. de L’Aquila.

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

DMAT is committed to the dissemination of student and teacher mobility programs, namely the Erasmus program.
From the year 2017/18 onwards, the adherence of teacher exchanges has been into: Russia, Poland, Italy, Spain,
Armenia, Kazakhstan, Georgia, Serbia, Germany and Latvia. Considering the period 2017/18 to 2018/19, the growth in
the number of teachers involved in “incomes” is noteworthy, going from 5 to 10, while in relation to “outcomes”,
increases from 2 to 12. Unfortunately, due to the pandemic, in the last two years 2019/20 and 2020/21, there was a
reversal of this growing trend. Currently, there are 4 MMA students in mobility programs. It is also particularly
important the join to the InterMaths international consortium in 2020 (https://www.intermaths.eu/), establishing a
protocol with the University of L’Aquila. In this context, this academic year 2021/22, MMA received 4 students who
came to do their 2nd year at DMAT, having completed their first year at Univ. of L'Aquila.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Relativamente ao ponto 6.3.1, apesar de o DMat fazer continuamente esforços para incrementar o nível de mobilidade

in/out dos estudantes, ainda existe alguma relutância dos alunos em participar neste tipo de programas. Uma possível
explicação para este reduzido número prende-se com o fato de uma quantidade significativa de alunos já ser
proveniente de países estrangeiros.

 
Sobre o ponto 6.1.1 - A justificação para o facto de o número de graduados N não ser coincidente com soma das
parcelas envolvidas: no ano letivo 2018/19, 2 alunos solicitaram creditações pelo que terminaram apenas em um ano,
daí existirem 9 alunos graduados (6+1+2), e no ano letivo 2017/18, estiveram 5 nessas situações, perfazendo 8+5
graduados.

 
Como será de consenso, os anos referidos em 6.1.1 são bastante atípicos, tendo um número elevado de desistências
ou re-inscrições no ano seguinte que poderão potencialmente ser associadas a algumas situações ligadas à
pandemia. 

 
Sobre o ponto 6.1.3 e sua relação ao ponto 6.1.1 - Conforme referido, de forma geral, a taxa de sucesso escolar é
elevada, tendo sido em termos médios de 84%, 76.9% e 93.5%, respetivamente para os anos letivos 2018/19, 2019/20 e
2020/21. Tal contrapõem uma leitura rápida dos valores da tabela 6.1.1. No entanto, alguns estudantes são contratados
antes de terminar a sua tese (i.e., dissertação/projeto/estágio), o que pela carga natural do trabalho que passaram
exercer, acabam por desistir. 

 
Sobre o ponto 6.3.2 e sua relação ponto 6.1.1 - Gostaríamos de acrescentar que o mestrado atrai estudantes
estrangeiros, especialmente dos PALOP e do Brasil, como se pode ver pelo número total de inscritos versus a
percentagem de estudantes estrangeiros inscritos:

 - 2020/2021: 39 inscritos com 17.95%;
 - 2019/2020: 33 inscritos com 12.12%;
 - 2018/2019: 33 inscritos com 18.18%;
 - 2017/2018: 36 inscritos com 30.45%;
 



- 2016/2017: 17 inscritos com 17.65%.

Na sua grande maioria os candidatos dos PALOP são professores de ensino superior que necessitam de formação
adicional e candidatam-se a bolsas, e.g. da Fundação Calouste Gulbenkian para poderem ter dispensa de serviço e vir
para Portugal. Só depois de se matricularem é que podem candidatar à referida bolsa. Assim, o facto de poderem não
ter bolsa, leva a serem contados como desistências.

6.4. Eventual additional information on results.
Regarding point 6.3.1, although DMat continually makes efforts to increase the level of mobility in/out of students,
there is still some reluctance of students to participate in this type of programme. A possible explanation for this
reduced number is linked to the fact that a significant number of students already come from foreign countries.

About point 6.1.1 - The justification for the fact that the number of graduates N does not coincide with the sum of the
parts involved: in the 2018/19 academic year, 2 students requested credits and finished only in one year, hence there
are 9 graduate students (6+1+2), and in the 2017/18 school year, there were 5 in these situations, totaling 8+5
graduates.

As will be agreed, the years of mentioned in 6.1.1 are quite atypical, with a high number of dropouts or re-enrollments
in the following year that could potentially be associated with some situations linked to the pandemic.

About point 6.1.3 and its relation to point 6.1.1 - As mentioned, in general, the UCs' success rate is high, having been in
average of 84%, 76.9% and 93.5%, respectively for the academic years 2018/19, 2019/20 and 2020/21. This contrasts
with a quick reading of the values   in table 6.1.1. Such may be justified because some students are hired before
finishing their thesis (i.e., dissertation/project/internship), which, due to the natural load of work in their job, end up
giving up.

About point 6.3.2 and its relation point 6.1.1 - We would like to add that the Masters attracts foreign students,
especially from the PALOP and Brazil, as can be seen from the total number of applicants versus the percentage of
foreign students enrolled:
- 2020/2021: 39 subscribers with 17.95%;
- 2019/2020: 33 subscribers with 12.12%;
- 2018/2019: 33 subscribers with 18.18%;
- 2017/2018: 36 subscribers with 30.45%;
- 2016/2017: 17 subscribers with 17.65%.

The vast majority of PALOP candidates are higher education professors who need additional training and apply for
grants, e.g. from the Calouste Gulbenkian Foundation, in order to be able to have time off work and come to Portugal.
Only after enrolling can they apply for this scholarship. Thus, the fact that they may not have a scholarship, leads to
them being counted as dropouts.

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/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._MMA_S3_7_1_2.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

https://www.ua.pt/pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a7b1dd60-84ad-db48-0b61-616af13416df


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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
- Corpo docente estável e experiente, com elevada qualificação pedagógica e científica. Docentes de diversas áreas
puras e aplicadas com atividade de investigação reconhecida internacionalmente.

 - Suporte científico do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações (CIDMA), classificado
com Muito Bom.

 - Plano curricular abrangente, permitindo formações mais teóricas ou mais aplicadas. 
 - Grande disponibilidade de estágios e protocolos já existentes com várias empresas.
 - Existência de uma biblioteca com acesso presencial e eletrónico a livros e revistas, permitindo um amplo acesso a

informação científica constantemente atualizada.
 - Existência de vários materiais pedagógicos disponibilizados pelos docentes em plataformas de Elearning.

 - Boas condições de trabalho / estudo no DMat e na UA em geral. O DMat possui salas de estudo equipadas com
computadores.

 - Existência de um sistema interno de garantia da qualidade certificado (SGQ), através do qual os estudantes e os



docentes se podem pronunciar sobre o funcionamento das várias UC. Os relatórios que são produzidos
semestralmente constituem momentos de análise crítica e uma oportunidade de melhoria contínua do funcionamento
do ciclo de estudos.
- Estrutura matricial da UA que facilita a interação e colaboração de outras UO nos percursos de formação em áreas
específicas tais como em Informática e Física.
- Existência de pessoal técnico e de gestão com elevada capacidade de resolução questões correntes no âmbito do
funcionamento do curso.
- Atratividade do Campus UA e existência de vários serviços na UA, incluindo serviços específicos para estudantes
internacionais ou em mobilidade (e.g., protocolo da UA com o SEF).
- Existência de um prémio de melhor aluno (com patrocínio empresarial).

8.1.1. Strengths 
- A stable and experienced teaching staff with high scientific and pedagogical expertise. Teaching staff covers a broad
range of pure and applied fields with internationally recognized research activities.
- Scientific support by the Research Center and Development in Mathematics and Applications (CIDMA), evaluated as
Very Good by FCT.
- A comprehensive curriculum plan offering specialization in fundamental and more applied areas of Mathematics. 
- Wide availability of already existing internships and protocols with various companies.
- The existence of a Library with both electronic and hand-out access to books and journals, allowing wide access to
updated scientific information.
- The existence of didactic and pedagogical material available in e-learning platforms.
- Good working and studying conditions in DMat and UA in general. DMat has computer rooms available for students.
- The existence of a certified quality procedure (SGQ) to allow teaching staff and students members to provide
feedback on how the various courses are working. The produced regular reports constitute an opportunity for
continuous improvement of the master course.
- The matrix structure of University of Aveiro promoting the interaction and collaboration of different organic units in
the curricular offer in specific areas such that Informatics and Physics.
- The existence of non-teaching staff with the ability to effectively solving problems related with the study programme.
- The attractivity of the UA Campus and the existence of specialized offices in UA to help and promote the well-being of
foreign students.
- The existence of best student awards supported by companies.

8.1.2. Pontos fracos 
- Apesar do aumento recente da procura, o Mestrado em Matemática e Aplicações só em 2021/2022 preencheu todas
as vagas, tendo tido 51 candidatos para 25 vagas. Por razões administrativas e no sentido de cumprir cabalmente
determinadas leis em vigor, na UA ocorrem aberturas tardias dos concursos quando comparadas com outras
Universidades e não são permitidas seriações condicionais (onde os estudantes poderiam demonstrar a conclusão da
licenciatura no ato de matrícula). Tal afeta significativamente o número de matriculados, fazendo com que seja inferior
ao número de vagas, mesmo que o número de candidatos seja superior ao número de vagas.
- A especialização em Matemática Pura não tem sido suficientemente atrativa, possuindo pouca procura. É urgente
resolver esta questão.
- Poucos diplomados, principalmente, no período afetado pela pandemia.
- Algum desajustamento da oferta atual do mestrado face à oferta atual ao nível da licenciatura e do doutoramento,
uma vez que sofreram recentemente uma restruturação.

8.1.2. Weaknesses 
- Despite the recent increase in demand, the Master in Mathematics and Applications only in 2021/2022 filled all the
vacancies, having had 51 candidates for 25 vacancies. Because of administrative reasons and to fully agree with laws,
there is a late opening of applications comparing with other universities and in UA it is not allowed a conditional
ranking (where students may demonstrate the completion of the bachelor's degree in the act of registration). Such has
a great impact on the number of registrations, being usually below the number of positions, even when the number of
candidates is far above the number of positions.
- The specialization in Pure Mathematics lacked attractiveness and, consequently, had a reduced demand. This issue
needs an urgent action.
- Some mis-alignments between in the current offer of the course with the current offers of the bachelor and doctoral
courses, since their recently suffer a re-structure.

8.1.3. Oportunidades 
- Este curso de mestrado beneficia do facto do CIDMA ser um dos maiores centros de investigação em Matemática do
país. Tal constitui uma oportunidade de crescimento e fortalecimento do curso, permitindo, por exemplo, envolver os
alunos em atividades de investigação em diversas áreas logo de início.
- O aumento da procura da Licenciatura de Matemática da UA, com melhores notas de entrada, é uma oportunidade
para captar mais e melhores estudantes para o 2.º ciclo.
- Aumento atual de procura de empregados nas áreas de aprendizagem computacional e de computação.
- O protocolo recente com a Universidade de L’Aquila, Itália, permite receber alunos internacionais no âmbito do
consórcio internacional InterMaths (https://www.intermaths.eu).
- Existência de projetos e protocolos entre a UA e empresas de referência na região e no país (particularmente
importante para posterior ingresso no mercado de trabalho).
- A desagregação recente dos mestrados integrados poderá proporcionar um aumento da procura do Mestrado em
Matemática e Aplicações.
- O reforço recente da oferta de 1.º e 3.º ciclos em Matemática tende a promover uma maior procura pelo mestrado (por



exemplo, a existência de um menor em Matemática-Física na licenciatura e de um percurso com esta especialização no
Programa Doutoral em Matemática da UA com forte suporte científico de um grupo de investigação do CIDMA).
- O reforço do financiamento europeu no âmbito do novo programa Erasmus (2021-2027) será uma oportunidade de
cooperação internacional e de captação de estudantes estrangeiros de grau e de mobilidade.
- As ligações com os PALOP (por exemplo, protocolos já estabelecidos com a Universidade de Cabo Verde e com a
Universidade Agostinho Neto em Angola, financiados pela Fundação Calouste Gulbenkian) tornam mais visível a
oferta do DMat para potenciais estudantes daqueles países.
- Participação da UA Consórcio Europeu ECIU (https://www.eciu.org ), que visa promover "parcerias transnacionais
que se tornarão nas universidades do futuro, ao promover a identidade e os valores europeus e revolucionar a
qualidade e a competitividade do ensino superior europeu."

8.1.3. Opportunities 
- This master course benefits from the fact that CIDMA is one of the largest centers of research in mathematics in
Portugal. This constitutes an opportunity of growing and of involving students in research activities from the very
beginning.
- The increasing demand by the bachelor degree in Mathematics in UA, with better entrance marks, is an opportunity to
attract more and better students for the master course.
- Actual increase in job offers in the areas of machine learning and computation. 
- The recent agreement with the L’Aquila University, Italy, allows to receive international students within the framework
of the European Consortium InterMaths (https://www.intermaths.eu).
- The existence of many projects and protocols between UA and local and national reference companies (particularly
important to enter in the labor market).
- The recent desagregation of all “mestrados integrados” can foster an increase of demand by the master in
Mathematics and Applications.
- The recent reinforcement of the offer of 1st and 3rd cycles in Mathematics in UA tends to promote a greater demand
for the master course (e.g., the existence of a minor in Mathematics-Physics in the bachelor and the existence of this
type of specialization in the Doctoral Programme in Mathematics in UA with a strong scientific support by a research
group of CIDMA).
- The reinforcement of the European Programme Erasmus (2021-2027) is a good opportunity for international
cooperation and attraction of international students (degree and mobility students).
- The connections with PALOP countries (e.g., protocols already established with University of Cabo Verde and with
University Agostinho Neto, Angola, with the financial support of Galouste Gulbenkian Foundation) increases the
visibility of DMat academic offer for potential students from those countries.
- Participation of UA in the European Consortium ECIU (https://www.eciu.org ), which promotes transnational
partneships among European countries.

8.1.4. Constrangimentos 
- Cobertura parcial de oferta existente noutras instituições do país, em particular em universidades clássicas
próximas.
- A elevada média de idades do corpo docente (acima de 55 anos) poderá constituir um constrangimento a longo
prazo. 
- Média da carga horária docente no DMAT ser elevada, limitando a disponibilidade para pertencer a equipas de
orientação.

8.1.4. Threats 
- The existing partial cover offer in other institutions, in particular in classical universities close to Aveiro.
- The high average age of teaching staff (above 55) can constitute a long term threat.
- Average teaching hours at DMat are high, severly reducing the availability of the teaching staff for supervision.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
AM1: Por forma a ultrapassar os pontos fracos sinalizados em 1, 2 e 3 propõe-se uma reformulação mais profunda na
Especialização em Matemática Pura. Criam-se algumas UC novas por forma a tornar mais visível e atrativa a oferta
formativa em áreas fundamentais como Álgebra, Análise e Geometria. Por outro lado, dentro do âmbito da
Especialização em Matemática Pura, o conjunto de UC obrigatórias e opcionais disponíveis permite obter um perfil em
Matemática-Física. Desta forma, estabelece-se uma ligação coerente entre a oferta de 1º e 3º ciclos na área de
Matemática-Física, indo de encontro a uma das oportunidades já referidas.

 
AM2: Ainda relativamente ao ponto 1, pretende-se intensificar a participação do DMAT na mobilidade de estudantes,
tirando partido das parcerias com universidades dos PALOP e universidades europeias no âmbito do ECIU e do
consórcio InterMaths.

 
AM3: Reativar as atividades do ADC.UA (ver ponto 1), limitadas às restrições impostas pela pandemia.

 
AM4: Em resposta ao ponto fraco 4, o DMAT pretende criar um gabinete de assessoria/consultoria para empresas, o
qual permitirá aumentar a ligação ao mundo empresarial, criando condições para a participação dos estudantes em
equipas de cientistas com competências específicas para a resolução de problemas reais das empresas. Espera-se



que esta iniciativa incremente o prestígio público do DMAT/MMA. Além disso, espera-se que o gabinete consiga
dialogar com as empresas onde estejam empregados estudantes do MMA de forma a encontrar temas de
Dissertação/Projeto/Estágio que sejam contextualizados nas tarefas diárias requeridas a estes e tenham as
características teóricas necessárias para serem elegíveis como DPEs do MMA.

8.2.1. Improvement measure 
AM1: In order to overcome the weaknesses pointed out in 1, 2 and 3 above, we aim for a deeper reformulation in the
specialization in Pure Mathematics. New mandatory UCs are introduced bringing more visibility and attractiveness to
the offer in fundamental areas of Mathematics such as Algebra, Analysis and Geometry. On the other hand, within the
specialization in Pure Mathematics, the set of mandatory and optional UC offered allows also to get a profile in
mathematical Physics (for interested students). In this way, a coherent connection is established between the related
offers in 1st and 3rd cycles. This goes in line with one of the opportunities already mentioned.

AM2: Still regarding the weakness in 1, one intends to intensify DMAT participation in student mobility, taking
advantage of partnerships with PALOP universities and European universities within the scope of the ECIU and the
InterMaths consortium.

AM3: Reactivation of the activities of ADC.UA (see issue 1), limited by imposed pandemic restrictions.

AM4: In response to point 4, the Department of Mathematics intends to start a consulting office providing services to
companies, aiming to increase the connection to the business world, offering conditions for the participation of the
students in scientific teams with specific skills to solve real problems of the companies. It is also expected that this
initiative will not only increase the prestige of the DMAT/MMA, but also allow finding Dissertation/Project/Internship
topics that lead to an increase in the number of graduates, allowing students who find work in a company may
conjugate their n that same company. It is hoped that this initiative will increase the public prestige of DMAT/MMA. In
addition, the office is expected to be able to dialogue with companies where MMA students are employed in order to
find Dissertation/Project/Internship topics that are contextualized in the daily tasks required to them and have the
necessary theoretical characteristics to be eligible as DPEs of MMA.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
AM1 / alta: Espera-se que a proposta de reestruturação do Mestrado em Matemática e Aplicações entre em vigor no
ano letivo 2022/23.

AM2 / média: Próximos 3 anos.

AM3 / baixa: Próximos 3 anos.

AM4 / alta: Em preparação atualmente.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
AM1 / high: The proposal for restructuring the Master's Degree in Mathematics and Applications is expected to enter
into force in the 2022/23 academic year.

AM2 / average: Next 3 years.

AM3 / low: Next 3 years.

AM4 / high: Already in preparation.

8.1.3. Indicadores de implementação 
AM2 : Número de estudantes em mobilidade ou candidatos estrangeiros ao MMA.

AM3: Número de atividades.

AM4: Em preparação atualmente. Número de interações com entidades exteriores.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
AM2: Number of mobile students or foreign candidates to MMA .

AM3: Number of activities.

AM4: Number of interactions with external entities.

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



9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Complementando as razões apontadas no ponto 8, em 1.15 e no ponto 6, e uma avaliação das técnicas requeridas nos
projetos/estágios nas mais diversas áreas profissionais e industriais; as propostas de alteração efetuadas no plano
curricular são no sentido de modernizar, equilibrar e melhorar os percursos existentes. Numa perspetiva geral, a
estrutura não sofre grandes mudanças, apenas um ajuste natural necessário para manter o mestrado competitivo e
adequado às atuais necessidades de formação. Assim, globalmente mantém-se as 3 especializações, que agora se
alinham com as alterações a realizar na licenciatura e no programa doutoral do DMAT, uma vez que o mestrado é a
ponte natural entre estes dois ciclos de ensino. A UC "Matemática Discreta e Combinatória", comum a todas as
especializações, sofre um ajuste nos conteúdos e na designação, passando a se denominar "Teoria de Grafos e
Aplicações", e encontra-se na mesma subárea de conhecimento, contudo mais adequada às necessidades científicas
e objetivos gerais do mestrado. A segunda UC comum passa a ser "Programação Matemática" com pequenas
adaptações de conteúdos, sendo uma UC estruturante nas três especializações. Houve uma tentativa de equilibrar e
refinar a lista anterior das UC opcionais, tendo uma oferta coerente com os objetivos mas limitando o seu número.

Em mais detalhe:
A especialização de Matemática é reforçada com a área da Matemática-Física, para se alinhar com o menor da
licenciatura. Adicionalmente, tenta-se que os tópicos da formação sejam mais representativos dos grupos de
investigação do CIDMA (https://cidma.ua.pt). Adicionalmente, substituem-se algumas UCs com denominações gerais,
por UCs com designações explícitas, como “Seminário em Análise I” e “Seminário em Análise II”, por “Análise Real e
Funcional” e “Equações Diferenciais Parciais”; ou “Seminário de Álgebra e Geometria I” e “Seminário de Álgebra e
Geometria II” por “Grupos e Representações” e “Geometria Riemanniana”; tornando mais claro o teor da formação.
Existe também um esforço em alinhar a oferta formativa com as intenções de formação requeridas no protocolo
recente realizado com a Universidade d'Aquila, Itália; o qual iniciou este ano de 2021/2022. Note-se que, estes
estudantes seguiram o processo de candidatura e seriação usuais, implementados para todos os estudantes.
A especialização de Computação e Informática reduz ligeiramente a componente de informática, fortalecendo as
componentes matemáticas nas áreas da computação e da quântica; alinhadas com o curso de especialização na
mesma área. Propõe-se uma alteração de nome onde cai a referência à informática no sentido de dar mais ênfase à
componente de Computação (matemática).
A especialização de Estatística e Otimização, sendo historicamente a mais procurada pelos estudantes, apenas sofre
pequenos ajustes, melhorando a sua adaptação às necessidades sentidas nas DPEs dos últimos anos e às futuras
estratégias de formação com colaboração inter-departamental.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Complementing the reasons mentioned in 8, in 1.15 and 6, and an evaluation of the techniques required
projects/internships in diverse professional and industrial areas; the proposal for amendment to the curricular plan is
introduced in order to modernize, balance, and improve existing professional routes. In a general perspective, the
fundamental structure does not undergo major changes, just a natural and necessary adjustment to keep the master’s
competitive and adequate to the current learning needs. Thus, globally, the 3 specializations are maintained, which are
now in line with the changes to be carried out in the DMAT bachelor’s degree and doctoral program, since the master's
is the natural bridge between these two education cycles. The UC "Discrete and Combinatorial Mathematics", common
to all specializations, undergoes an adjustment in its content and designation, changing the name to "Graphics and
Applications Theory", and it’s located in the same subarea of knowledge, although more adequate to the scientific
needs and general objectives of the master´s. The second common UC becomes "Mathematical Programming", a
structural UC of the three specializations, with small content adaptations. There was an attempt to balance and refine
the previous list of optional UC, having an offer consistent with the objectives but limiting their number.

In more detail:
The specialization in Mathematics is reinforced with the area of Mathematics-Physics, to align with the minor of the
bachelor’s degree. Additionally, it is intended that the addressed topics are more representative of CIDMA research
groups (https://cidma.ua.pt). Also, some CUs with general names are replaced by CUs with explicit designations, such
as “Seminar on Analysis I” and “Seminar on Analysis II”, by “Real and Functional Analysis” and “Partial Differential
Equations”; or “Seminar of Algebra and Geometry I” and “Seminar of Algebra and Geometry II” for “Groups and
Representations” and “Riemannian Geometry”; making clear the content. There is also an effort to align the training
offer with the learning intentions required in the recent protocol carried out with the University of Aquila, Italy; which
started this year 2021/2022. Note that these students followed the usual application and ranking process implemented
for all students.
The specialization in Computation and Informatics slightly reduces the informatics component, strengthening the
mathematical components in the areas of computation and quantum; aligned with the specialization course in the
same area. A change of name is proposed, where the reference to informatics falls, in order to give more emphasis to
the Computation (mathematics) component.
The specialization in Statistics and Optimization, being historically the most pursued by students, only undergoes
minor adjustments, improving its adaptation to the needs felt in the DPEs of recent years, and to future training
strategies with inter-departmental collaboration.

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

9.2. Matemática

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



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

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

Matemática / Mathematics M 90 24 -
Qualquer Área Científica / Any
Scientific Area QAC 0 6 -

(2 Items)  90 30  

9.2. Computação

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

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

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

Matemática / Mathematics M 90 12 -
Qualquer Área Científica / Any Scientific Area QAC 0 6 -
Informática/Engenharia Computacional /
Informatics/Computational Engineering I/ECOMP 0 12 -

(3 Items)  90 30  

9.2. Estatística e Otimização

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

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

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

Matemática / Mathematics M 96 0 -
Qualquer Área Científica / Any Scientific Area QAC 0 6 -
Matemática/Economia/Engenharia e Gestão Industrial/ Informática /
Mathematics/Economics/Industrial Engineering and Management/
Informatics

M/E/EGI/I 0 18 -

(3 Items)  96 24  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Matemática - 1º Ano

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



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

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

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

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)

Teoria dos Grafos e Aplicações /
Graph Theory and Applications M 1º Semestre 162 TP - 45 6 UC comum a todos os

percursos.
Geometria Riemanniana /
Riemannian Geometry M 1º Semestre 162 TP - 45 6 -

Análise Real e Funcional / Real
and Functional Analysis M 1º Semestre 162 TP - 45 6 -

Grupos e Representações /
Groups and Representations M 1º Semestre 162 TP - 45 6 -

Opção M-1 / Option M-1 M 1º Semestre 162 - 6 -
Programação Matemática /
Mathematical Programming M 2º Semestre 162 TP - 45 6 UC comum a todos os

percursos.
Equações Diferenciais Parciais /
Partial Differential Equations M 2º Semestre 162 TP - 45 6 -

Seminário / Seminar M 2º Semestre 162 S - 30 6 -
Opção M-2 / Option M-2 M 2º Semestre 162 - 6 -

Opção M-3 / Option M-3 M 2º Semestre 162 - 6
(lista igual à Opção M-2)
/ (equal list to Option M-
2)

(10 Items)       

9.3. Plano de estudos - Computação - 1º Ano

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

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

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

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

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)

Teoria dos Grafos e Aplicações / Graph
Theory and Applications M 1º

Semestre 162 TP - 45 6
UC comum a
todos os
percursos.

Teoria da Computação / Theory of
Computation M 1º

Semestre 162 TP - 45 6 -

Fundamentos de Programação Funcional /
Fundamentals of Functional Programming M 1º

Semestre 162 TP - 45 6 -

Opção C-1 / Option C-1 M 1º
Semestre 162 - 6 -

Opção C-2 / Option C-2 M/I/ECOMP/F 1º 162 - 6 -



Semestre

Programação Matemática / Mathematical
Programming M 2º

Semestre 162 TP - 45 6
UC comum a
todos os
percursos.

Lógica Computacional / Computational Logic M 2º
Semestre 162 TP - 45 6 -

Teoria da Complexidade / Complexity Theory M 2º
Semestre 162 TP - 45 6 -

Criptografia e Segurança / Cryptography and
Security M 2º

Semestre 162 TP - 45 6 -

Opção C-3 / Option C-3 M/I/ECOMP 2º
Semestre 162 - 6 -

(10 Items)       

9.3. Plano de estudos - Matemática - 2º Ano

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

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

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

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

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 / Free Option QAC 1º Semestre 162 - 6
Qualquer UC de 2º Ciclo
da UA Any UC of the 2nd
cycle

Opção M-4 / Option M-4 M 1º Semestre 162 - 6 (lista igual à Opção M-1) /
(equal list to Option M-1)

Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship M Anual 1296 OT - 15 48 -

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Computação - 2º Ano

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

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

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

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

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 / Free Option QAC 1º 162 - 6 Qualquer UC de 2º Ciclo da



Semestre UA / Any UC of the 2nd
cycle

Opção C-4 / Option C-4 M 1º
Semestre 162 - 6 (lista igual à Opção C-1) /

(equal list to Option C-1)
Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship M Anual 1296 OT - 15 48 -

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Estatística e Otimização - 1º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Estatística e Otimização

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

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

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

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)

Teoria dos Grafos e Aplicações / Graph
Theory and Applications M 1º

Semestre 162 TP - 45 6
UC comum a
todos os
percursos.

Estatística Multivariada / Multivariate
Statistics M 1º

Semestre 162 TP - 45 6 -

Processos Estocásticos e Filas de Espera /
Stochastic Processes and Waiting Queues M 1º

Semestre 162 TP - 45 6 -

Fundamentos de Otimização / Optimization
Fundamentals M 1º

Semestre 162 TP - 45 6 -

Opção EO-1 / Option EO-1 M/I/E 1º
Semestre 162 - 6 -

Programação Matemática / Mathematical
Programming M 2º

Semestre 162 TP - 45 6
UC comum a
todos os
percursos.

Séries Temporais / Time Series M 2º
Semestre 162 TP - 45 6 -

Otimização Combinatória / Combinatorial
Optimization M 2º

Semestre 162 TP - 45 6 -

Aprendizagem Computacional /
Computational Learning M 2º

Semestre 162 TP - 45 6 -

Opção EO-2 / Option EO-2 M/I/EGI/E 2º
Semestre 162 - 6 -

(10 Items)       

9.3. Plano de estudos - Estatística e Otimização - 2º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Estatística e Otimização

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

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:



2nd Year

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 / Free Option QAC 1º
Semestre 162 - 6

Qualquer UC de 2º Ciclo da
UA / Any UC of the 2nd
cycle

Opção EO-3 / Option EO-3 M/I/E 1º
Semestre 162 - 6 (lista igual à Opção EO-1) /

(equal list to Option EO-1)
Dissertação/Projeto/Estágio /
Dissertation/Project/Internship M Anual 1296 OT - 15 48 -

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Matemática (Opções M-1 e M-4) - 1º e 2º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Matemática (Opções M-1 e M-4)

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Mathematics (Options M-1 and M-4)

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

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

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)

Técnicas Matemáticas para "Big Data" /
Mathematical Techniques for "Big Data" M Semestral 162 TP - 45 6 -

Matemática Financeira / Financial
Mathematics M Semestral 162 TP - 45 6 -

Teoria dos Códigos / Code Theory M Semestral 162 TP - 45 6 -
Teoria da Computação / Theory of
Computation M Semestral 162 TP - 45 6 -

Álgebras e Coálgebras / Algebras and
Coalgebras M Semestral 162 TP - 45 6 -

Controlo Linear / Linear Control M Semestral 162 TP - 45 6 -
Fundamentos de Informação Quântica /
Fundamentals of Quantum Information F Semestral 162 TP - 45 6 -

(7 Items)       

9.3. Plano de estudos - Matemática (Opções M-2 e M-3) - 1º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Matemática (Opções M-2 e M-3)

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Mathematics (Options M-2 and M-3)

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

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



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)

Criptografia e Segurança /
Cryptography and Security M Semestral 162 TP - 45 6 -

Análise Harmónica / Harmonic
Analysis M Semestral 162 TP - 45 6 -

Aprendizagem Computacional /
Computational Learning M Semestral 162 TP - 45 6 -

Matemática Computacional /
Computational Mathematics M Semestral 162 TP - 45 6 -

Álgebra Superior / Higher
Algebra M Semestral 162 TP - 45 6 -

Relatividade Matemática /
Mathematical Relativity M Semestral 162 TP - 45 6 -

Controlo Ótimo / Optimal Control M Semestral 162 TP - 45 6 -
(7 Items)       

9.3. Plano de estudos - Computação (Opções C-1 e C-4) - 1º e 2º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Computação (Opções C-1 e C-4)

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Computation (Options C-1 and C-4)

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

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

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)

Grupos e Representações / Groups and
Representations M Semestral 162 TP - 45 6 -

Teoria dos Códigos / Code Theory M Semestral 162 TP - 45 6 -
Técnicas Matemáticas para "Big Data" /
Mathematical Techniques for "Big Data" M Semestral 162 TP - 45 6 -

Estatística Computacional e Simulação /
Computational Statistics and Simulation M Semestral 162 TP - 45 6 -

Fundamentos de Otimização / Optimization
Fundamentals M Semestral 162 TP - 45 6 -

Lógica e Algoritmos Quânticos / Logic and
Quantum Algorithms M Semestral 162 TP - 45 6 -

Lógica Algébrica Abstrata / Abstract
Algebraic Logic M Semestral 162 TP - 45 6 -

Álgebras e Coálgebras / Algebras and
Coalgebras M Semestral 162 TP - 45 6 -

(8 Items)       

9.3. Plano de estudos - Computação (Opção C-2) - 1º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Computação (Opção C-2)

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



Computation (Option C-2)

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

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

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 Semestral 162 TP - 45 6 -

Computação Visual / Visual Computing I Semestral 162 TP - 30; PL - 30 6 -
Exploração de Dados / Data Exploration I Semestral 162 TP - 45 6 -
Fundamentos de Informação Quântica /
Fundamentals of Quantum Information F Semestral 162 TP - 45 6 -

Comunicação Quântica / Quantum
Communication M/I Semestral 162 TP - 45 6 -

Modelação e Computação Científica /
Modeling and Scientific Computation ECOMP Semestral 162 T - 15; PL - 30 6 -

(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - Computação (Opção C-3) - 1º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Computação (Opção C-3)

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Computation (Option C-3)

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

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

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)

Aprendizagem Computacional /
Computational Learning M Semestral 162 TP - 45 6 -

Álgebra de Processos / Algebra of
Processes M Semestral 162 TP - 45 6 -

Otimização Combinatória /
Combinatorial Optimization M Semestral 162 TP - 45 6 -

Especificação Algébrica / Algebraic
Specification M Semestral 162 TP - 45 6 -

Modelação de Sistemas Complexos /
Complex Systems Modeling ECOMP Semestral 162 P - 15; PL - 30 6 -

Mineração de Dados em Larga Escala
/ Large-Scale Data Mining I Semestral 162 TP - 45 6 -

Teoria Algorítmica da Informação /
Algorithmic Theory of Information I Semestral 162 TP - 45 6 -

(7 Items)       

9.3. Plano de estudos - Estatística e Otimização (Opções EO-1 e EO-3) - 1º e 2º Ano



9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estatística e Otimização (Opções EO-1 e EO-3)

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Statistics and Optimization (Options EO-1 and EO-3)

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

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

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)

Estatística Computacional e Simulação /
Computational Statistics and Simulation M Semestral 162 TP - 45 6 -

Exploração de Dados / Data Exploration I Semestral 162 TP - 45 6 -
Técnicas Matemáticas para "Big Data" /
Mathematical Techniques for "Big Data" M Semestral 162 TP - 45 6 -

Matemática Financeira / Financial Mathematics M Semestral 162 TP - 45 6 -
Métodos Quantitativos Avançados / Advanced
Quantitative Methods E Semestral 162 TP - 45 6 -

Teoria dos Códigos / Code Theory M Semestral 162 TP - 45 6 -
Estatística e Otimização para Apoio à Decisão /
Statistics and Optimization for Decision Support M Semestral 162 TP - 45 6 -

Controlo Linear / Linear Control M Semestral 162 TP - 45 6 -
(8 Items)       

9.3. Plano de estudos - Estatística e Otimização (Opção EO-2) - 1º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estatística e Otimização (Opção EO-2)

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Statistics and Optimization (Option EO-2)

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

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

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)

Métodos Bayesianos / Bayesian
Methods M Semestral 162 TP - 45 6 -

Engenharia da Qualidade / Quality
Engineering EGI Semestral 162 TP - 45 6 -

Mineração de Dados em Larga Escala
/ Large-Scale Data Mining I Semestral 162 TP - 45 6 -

Econometria Temporal e Espacial /
Temporal and Spatial Econometrics E Semestral 162 TP - 45 6 -

Otimização Estocástica / Stochastic
Optimization M Semestral 162 TP - 45 6 -

Controlo Ótimo / Optimal Control M Semestral 162 TP - 45 6 -
Matemática Computacional /
Computational Mathematics M Semestral 162 TP - 45 6 -



(7 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Álgebras e Coálgebras

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Álgebras e Coálgebras

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Algebras and Coalgebras

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Opcional

9.4.1.7. Observations:
 Optional

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Dirk Hofmann (45h)

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):
 Nesta UC lecionam-se tópicos de álgebra e coálgebra numa perspetiva universal: salienta-se a parte comum de vá-rias

áreas de matemática. Como é habitual em disciplinas fundamentais de matemática, introduzem-se os objetos de
estudo (neste caso: álgebras, em particular reticulados, e coálgebras), os morfismos entre este objetos (homo-
morfismos de álgebras e de coálgebras, simuçalões), as construções fundamentais (tal como produtos e quocien-tes).
Salienta-se o caráter dual da teoria de coálgebras, em comparação com a teoria de álgebras.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The objective of this discipline is to introduce to students the theory of algebras and coalgebras from a universal point

of view, emphasising the common part of various fields of mathematics. As it is usual in fundamental disciplines of
mathematics, one introduces the objects of interest (in this case: algebras, in particular lattices, and coalgebras), the
morphisms between these objects (homomorphisms of algebras and coalgebras, simulations), the fundamental
constructions (such as products and quotients). In particular, one stresses the dual character of the theory of
coalgebras compared to the theory of algebras.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Reticulados

 • Conjuntos ordenados e preservação da ordem
 • Adjunções (conexões de Galois)

 • Reticuldados distributivos, de Heyting, de Boole
 • Completude

 • Distributividade completa
 Álgebras

 



• Álgebra universal finitária
• O clone de uma presentação equacional
• Teorias algébricas
• Álgebras para uma teoria
• Construções básicas: limites e colimites, álgebras initias, álgebras livres.
• Variedades
Coálgebras
• Coálgebras e homomorfismos
• Construções básicas: limites e colimites, coálgebras terminais, coálgebras colivres.
• Coindução
• Covariedades
• Bisimulações

9.4.5. Syllabus:
Lattices
• Ordered sets and order preservation
• Adjunctions (Galois connections)
• distributive lattices, Heyting lattice, Boolean lattices
• Completeness
• Complete distributivity
Algebras
• finitary universal algebra
• The clone of an equational presentation
• Algebraic theories
• Algebras for a theory
• Basic constructions: limits and colimits, initial algebras, free algebras
• Varieties
Coalgebras
• Coalgebras and homomorphisms
• Basic constructions: limits and colimits, terminal coalgebras, cofree coalgebras
• Coinduction
• Covarieties
• Bisimulation

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O plano de estudos está concebido por forma a permitir uma aprendizagem contínua e gradual de uma visão
contemporânea da álgebra e coálgebra universal e das suas diversas aplicações. Isto é coerente com o objetivo da
disciplina: a aprendizagem destes conteúdos.
Mais concretamente, introduz-se a teoria de reticulados e de ordem, que é fundamental para muitas áreas de
matemática, com ênfase particular no estudo de adjunções e na formulação de várias propriedades como adjunções. A
segunda parte é dedicada à teoria de álgebras: introduzir álgebras e os seus homomorfismos de forma universal para
capturar os vários casos concretos introduzidos em UC anteriores, juntamente com as construções fundamentais. A
terceira parte segue de um padrão semelhante, agora com coálgebras em lugar de álgebras. O programa está
concebido por forma a salientar as semelhanças entre ambas as teorias, ou seja, salientar o caráter dual da teoria de
coálgebras, comparado com a teoria de álgebras.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is conceived in order to allow a continuous and gradual acquirement of a contemporary vision of
universal algebra and coalgebra and their diverse applications. This is coherent with the objective of this discipline
which is the acquiring of this knowledge.
To be more concrete, the theory of lattices and order is introduced, fundamental to many mathematical disciplines,
with particular emphasise on the study of adjunction and the formulation of several properties via adjunction. The
second part is dedicated to the theory of algebras: introduction of algebras and their homomorphisms in an universal
manner in order to capture many concrete examples which were present in previous disciplines, together fundamental
constructions. The third part follows a similar pattern, now with coalgebras instead of algebras. The program is
designed in order to emphasise the similarities between both theorie. The dual character of the theory of coalgebras
compared to the theory of algebras.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sendo as aulas teórico praticas, a sua lecionação consiste numa permanente interação docente-alunos. Os assuntos
lecionados são desenvolvidos ao quadro com a participação dos alunos. O docente tem desta forma a possibilidade
de perceber e colmatar as dificuldades dos alunos e uma visão real do nível de aprendizagem por parte dos alunos.

A avaliação segue a denominada avaliação discreta (REUA, art. 4º), com dois momentos de avaliação, cada um com
um peso de 50%, a ocorrerem um a meio do semestre e o outro na época de exames. Como o regulamento permite (cf.
3. do art. 30º), o estudante pode optar pela realização de avaliação final, se o manifestar até ao final da segunda
semana do respetivo semestre.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):



Being classes of theoretical-practical type, their teaching consists of a permanent teacher-student interaction. The
subjects taught are developed with the participation of students. The professor has this way the ability to understand
and overcome the difficulties of the students and a vision the real level of learning by the students.

The evaluation follows the so-called “avaliação discreta” (REUA, art. 4º), with two exams, weighted 50% each,
occurring one in a middle of the semester and the other on the examination period. As REUA allows (cf. 3. do art. 30º),
the student may choose to follow the evaluation by “avaliação final”, if he declares it before the second week of the
corresponding semester. 

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O ensino recorre a uma metodologia que engloba uma vertente de exposição dos
conteúdos teóricos, complementados com exercícios de aplicação da teoria
aprendida a exemplos específicos. Isto permite a aprendizagem contínua e gradual
das noções e propriedades relativas a teoria da álgebra e coálgebra universal
bem como as suas aplicações em vários contextos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology encompasses the display of theoretical contents,
supplemented by exercises where the acquired knowledge can be applied to
specific examples. This allows a continuous and gradual acquirement of the basic
theory of universal algebra and coalgebra, as well as its applications in
various contexts.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Wood, Ordered Sets via Adjunction, Cambridge University Press (2004).
Davey & Priestley, Introduction to lattices and order, Cambridge University Press (2002).
Grätzer, General lattice theory, Academic Press (1978).
Gierz, Hofmann, Keimel, Lawson, Mislove & Scott, Continuous lattices and domains, Cambridge University Press
(2003).
Manes, Algebraic theories, Springer (1976).
Adámek, Rosicky & Vitale, Algebraic Theories, Cambridge University Press (2010).
Sankappanavar & Burris, A course in universal algebra, Graduate Texts Math (1981)
Grätzer, Universal algebra, Springer (2008).
Kurz, Coalgebras and modal logic, Course Notes for ESSLLI (2001).
Adámek, Introduction to coalgebra, Theory and Applications of Categories 14(8), 157-199 (2005).
Jacobs, Introduction to coalgebra. Towards mathematics of states and observations, Cambridge University Press
(2016).
Rutten, The Method of Coalgebra: exercises in coinduction. Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam, The Nether-
lands (2019).

Anexo II - Álgebra de Processos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Álgebra de Processos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Process Algebra

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 UC opcional



9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandre Madeira (45h)

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):
Esta UC faz uma introdução à Álgebra de Processos, a base teórica das modernas técnicas de análise e
desenvolvimento de sistemas que interagem e concorrem
no seu contexto de execução. Pretende se dar a conhecer ao aluno as técnicas para a concepção de processos, para
analisar e comparar comportamentos, assim
como para a especificação e verificação de suas propriedades comportamentais. Exploram se ferramentas de suporte
para a sua análise e discutem-se extensões
da noção standard de processos, nomeadamente processos com tempo real.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This UC introduces Process Algebra, the theoretical basis of the modern techniques for the development and analysis
of systems that concur and interact with the execu-tion environment. This aim to endow the student with rigorous
background for the conception of processes, to analyse and compare behaviours and to specify and veri-fy properties.
Some supporting tools are analysed and some standard processes extensions are discussed, including real-time
processes.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos sistemas reactivos
- Sistemas de transição
- Simulação, equivalência por traços e bissimulação (fraca e forte) 
- bissimilaridade
2. Álgebras de Processos
- Modelação em CCS
- Linguagem CCS
- Semântica Operacional do CCS
- Modelação em mCRL2
- Processos com dados
- Axiomática do mCRL2
3. Lógicas de Processos
- Lógica de Henessy-Milner
- Teorema de Henessy-Milner 
4. Extensões: Processos com tempo real
- CCS com time-delays
- Lógica de Henessy-Milner com tempo 

9.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Reactive systems
- Transition systems
- Simulation, traces equivalence and (weak and strong) bisimulation
- bisimilarity
2. Process Algebras
- Modeling in CCS
- CCS language
- Operational semantics of CCS
- Modeling in mCRL2
- Processes with data
- mCRL2 axiomatics
3. Processes Logics
- Henessy-Milner logic
- Henessy-Milner theorem 
4. Extensions: Processes with real time
- CCS with time delays
- Timed Henessy-Milner logic

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa desta UC é coerente com os seus objetivos. Os Capítulo 1. e 2. pela apresentação de duas álgebras de
processos distintas, consolidam a perspectiva do aluno de como modelar formalmente processos, e de como analisar
e comparar os seus comportamentos. O Capítulo 3. pela apresentação de Lógicas de Processos, pretende capacitar o



aluno com os conhecimentos necessários para a especificação e verificação de suas propriedades comportamentais
nestes sistemas.(ii).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this UC is coherent with its goals. The Chapter 1. and 2., presenting two distinct processes algebras ,
consoli-dates the perspective of the student in how to formally model processes and how to analyse and compare their
behaviours. Chapter 3., by poresenting Processes Logics, intends to endow the student with suitable knowledges ti
specify and verify be-havioutar properties in such systems.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino seguirá o formato clássico de aulas teórico-prática. Dar-se-á especial atenção à seleção criteriosa de um
conjunto de exercícios para resolução na aula e para trabalho autónomo. Dão-se a explorar algumas ferramentas de
suporte computacional, com exercícios direccionados, servindo este recurso para o desenvolvimento de pequenos
projectos individuais de avaliação para apresentação em contexto de sala.

O regime de avaliação tem duas possibilidades: exame final ou avaliação discreta.

Avaliação discreta:
• dois testes escritos, com peso 35% cada
• projecto 30.00% 
Avaliação Final:
• 100.00% prova escrita

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course will follow the standard presentation format in class-room. 

A special attention will be paid to a selection of exercises to be solved in the classes and as autonomous work. Some
computa-tional tools will be explored by the students, namely for the development of projects to be presented and
discussed with col-leagues in class-room context.

The student can choose one of the following evaluation systems:
Discrete evaluation:
• two written exams, with 35% of weight each
• project, 30.00% 
Final exam:
• 100.00% written exam

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A escolha das álgebras de processos trabalhadas para esta UC procura dar uma visão abrangente desta área de
estudo. Por um lado, apresenta-se o CCS enquanto formalismo seminal da área, com um suporte teórico amplamente
definido. Por outro apre-senta-se o mCRL2, uma álgebra de processos recente com um sólido suporte de ferramentas,
com provas dadas na aplicação de casos de estudo na indústria. Finalmente trata-se o CCS com tempo, pretendendo
mostrar ao aluno a forma natural como esta teoria clássica se adapta à complexidade dos cenários de aplicação real.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The process algebras chose for this UC intended to offers a broad vision of the field. On the one hand, CCS is
presented as a seminal formalism in the area, with a solid theoretical support developed. On the other hand, it is
presented mCRL2, a more recent process algebra with a mature tools support, and with a recognized experience in
industry. Finally, the UC introduced CCS with real time, in order to show how the classic theory of processes can be
naturally extended to the complexity of the application scenarios.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
[AILS07] L. Aceto, A. Ingólfsdóttir, K. Larsen, J. Srba. Reactive Systems: Modelling, Specification and Verification. CUP,
2007. 
[CHB18] E. Clarke, T. Henzinger and H. Bloem. Handbook of Model Checking. Sringer, 2018.
[GM08] J. Groote, M. Mousavi. Modelling and Analysis of Communicating Systems. MIT Press, 2014. 
[GKLVW20 ] J. Groote, J. Keiren, S. Luttik, E. de Vink, and T. Willemse. Modelling and analysing software in mCRL2. In
F. Arbab, & S- S. Jongmans (Eds.), Formal Aspects of Component Software. Vol. LNCS 12018, pp. 25-48 . Springer.
2020.

Anexo II - Lógica Algébrica Abstrata

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Lógica Algébrica Abstrata

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Abstract Algebraic Logic



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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
45h TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC opcional

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel António Martins (45h)

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 Lógica Algébrica Abstrata é uma disciplina que se centra: (A) na abstração do processo de Lindenbaum-Tarsk cujo
paradigma é a forma como a classe das álgebras booleanas é associada ao cálculo proposicional clássico, e (B) nas
relações entre propriedades meta-lógicas de sistemas lógicos e propriedades algébricas das suas correspondentes
contrapartes algébricas. 
O curso está orientado a explorar a interação entre a Lógica e a Álgebra Universal: duas áreas da Matemática que se
têm desenvolvido historicamente na sua maior parte de maneira separada e independente. Deste modo, o objetivo
principal é a abstracção dos resultados e métodos que se verificam para o cálculo proposicional clássico, e as
respetivas álgebras booleanas, e examinar neste contexto classes mais amplas de sistemas lógicos proposicionais.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Abstract Algebraic Logic is a discipline which focuses on: (A) the abstraction of the Lindenbaum-Tarski process,
whose paradigm is the way in which the class of boolean algebras is associated to the classical propositional calculus,
and (B) the relationship between meta-logical properties of logical systems and their correspondent algebraic
counterparts.
The course is oriented to explore the interaction between Logic and Universal Algebra: two Mathematical areas which
historically have been developed mainly separately and independently. In this way, the principal objective is the
abstraction of the results and methods that arise from the classical propositional calculus and their respective boolean
algebras, and to examine within this context wider classes of logical propositional systems.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Cálculo proposicional. Elementos de Álgebra Universal. Processo de algebrização de Lindenbaum-Tarski (L-T). CPC
vs. Álgebras Booleanas e Lógica Intuicionistavs. Álgebras de Heyting.

Abstração do processo de algebrização. Sistemas dedutivos. Semântica. Completude. Congruência de Leibniz.
Operador de Leibniz. Sistemas de equivalência. Hierarquia de Leibniz.
Relações entre propriedades meta-lógicas de sistemas lógicos e propriedades algébricas das suas correspondentes
contrapartes algébricas.

9.4.5. Syllabus:
Preliminary: Propositional Calculus. Elements of Universal Algebra. Lindenbaum-Tarski algebrization process. CPC vs.
Boolean Algebras and Intuitionistic Propositional Calculus vs. Heyting Algebras.

Abstraction of the Lindembaum-Tarski process. Deductive systems. Semantics. Completeness. Leibniz’s congruence.
Leibniz’s operator. Equivalence systems. Leibniz’s hierarchy.
Relationship between meta-logical properties of logical systems and the algebraic properties of their corresponding
algebraic counterparts.



9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A forte abstração fornece ao aluno uma compreensão da noção de dedução independente de sistemas lógicos
concretos. Por outro lado, as relações entre duas áreas matemáticas (Lógica e Álgebra Universal) desenvolve no aluno
a capacidade de relacionar propriedades lógicas com propriedades algébricas.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The strong abstraction provides students an understanding of the notion of logical deduction regardless of specific
systems. On the other hand, the relationship between two mathematical areas (Logic and Universal Algebra) develops
in the student the ability to relate logical properties with algebraic properties.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas acompanhadas de exercícios e mini-projetos de aplicação dos resultados e técnicas lecionados.

A avaliação é a avaliação discreta, composta por duas componentes de igual peso: uma componente prática (projeto)
de aplicação de conceitos e resultados lecionados e uma componente teórica consistindo na realização de um teste
escrito.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures are accompanied by exercises and mini-projects for the application of results and techniques taught.

The assessment is “avaliação discreta”, consisting of two components with equal weight: a practical component
(project) corresponding to the application of the concepts and results taught and a theoretical component consisting
of a written exam.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os exercícios que serão apresentados e os mini-projetos que os alunos irão realizar serão importantes para reforçar a
compreensão dos conteúdos teóricos. Tendo em consideração o objectivo de dar a compreender a noção de dedução
independente de sistemas lógicos concretos, a UC recorre a exemplos e exercícios envolvendo distintos sistemas
dedutivos. Esta diversificação permitirá ao aluno desenvolver a capacidade de relacionar propriedades lógicas com
algébricas, o segundo objectivo da UC.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exercises that will be presented together with the mini-projects that students will perform will be important to
enhance the understanding of theoretical content. In view of promoting the understanding of the deductive system
notion, independently of the concrete logical systems involved, the course will approach examples involving distinct
deductive systems. This diversification prepares the student to relate logic and algebraic properties, which represents
a main goal of this course.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Albuquerque H., Font J.M., Jansana R., Moraschini T. (2018) Assertional logics, truth-equational logics, and the
hierarchies of abstract algebraic logic. In: Don Pigozzi on Abstract Algebraic Logic, Universal Algebra, and Computer
Science. Springer (2018)

W.J. Blok and D. Pigozzi. Algebraizable logics. Memoirs of the American
Mathematical Society, American Mathematical Society, Providence, 77(396):78,
1989.

S. Burris and H.P. Sankappanavar. A course in universal algebra, volume 78.
Graduate Texts in Mathematics, New York - Heidelberg Berlin,
Springer-Verlag,1981.

J. Czelakowski.Protoalgebraic Logics, volume 10.of Trends in Logic, Studia
Logica Library, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 2001.

J. M. Font. Abstract Algebraic Logic - An Introductory Textbook. Studies in 
Logic 60. College Publications. 2016

D. Fazio, A. Ledda and F. Paoli Algebraic Perspectives on Substructural Logics,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-52163-9, Springer (2021)

Anexo II - Análise Real e Funcional

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Análise Real e Funcional

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Real and Functional Analysis



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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

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):
 António Manuel Rosa Pereira Caetano (45h)

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):
 Conhecimentos essenciais envolvendo os conceitos de medida positiva e de integração de funções com valores reais

ou complexos. Conhecimentos complementares sobre teoria espectral de operadores lineares.
 As competências a atingir são a capacidade de utilização da integração, da teoria da medida e da referida teoria

espectral como ferramentas em situações adequadas.
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Essential knowledge involving the concepts of positive measure and integration of real or complex valued functions.

Complementary knowledge about spectral theory of linear operators.
 The skills to be achieved are the ability to use integration, measure theory and the aforementioned spectral theory as

tools in appropriate situations.
 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Espaços mensurados (Medidas; Funções Mensuráveis).

 Integração (Integração de funções positivas; Funções Integráveis).
 Construção de medidas (Extensões; Medida exterior; Medida de Lebesgue em |R; Medida de Lebesgue em |Rn;

Produtos; Teorema de Fubini).
 

Espectro de um operador linear (incluindo diferentes tipos de espectro).
 Teorema espectral para operadores compactos não simétricos.

 Cálculo funcional. Teorema espectral para operadores auto-adjuntos limitados.
 Teorema espectral para operadores normais e medidas espectrais.

 

9.4.5. Syllabus:
 Measure spaces (Measures; Measurable Functions).

 Integration (Integration of positive functions; Integrable Functions).
 Construction of measures (Extensions; Outer measure; Lebesgue measure in |R; Lebesgue measure in |Rn; Products;

Fubini's Theorem).
 

Spectrum of a linear operator (including different types of spectrum).
 Spectral theorem for non-symmetric compact operators.

 Functional calculus. Spectral theorem for bounded self-adjoint operators.
 Spectral theorem for normal operators and spectral measures.

 

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



A 1.ª parte do programa enquadra resumidamente o que é norma ensinar-se num curso básico sobre medida e
integração, para que o aluno possa desenvolver alguma familiaridade com o assunto e consiga usar essas
ferramentas em áreas da matemática que as requeiram.
A 2.ª parte do programa (teoria espectral) vem no seguimento de conhecimentos mais básicos de análise funcional
que se admitem adquiridos anteriormente (por exemplo, numa licenciatura em Matemática), incluindo familiaridade
com a teoria espectral para operadores compactos simétricos, e que permitem agora apreender estes tópicos mais
avançados de análise funcional.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The 1st part of the program summarizes what is standard to teach in a basic course on measure theory and integration,
so that the student can develop some familiarity with the subject and be able to use these tools in areas of
mathematics that require them.
The 2nd part of the program (spectral theory) follows on from more basic knowledge of functional analysis that was
previously acquired (for example, in a 1st degree in Mathematics), including familiarity with spectral theory for
symmetric compact operators, and which allow now the students to grasp these more advanced topics of functional
analysis.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Evoluir-se-á na matéria através de explicações teóricas, exemplos e exercícios, ou deixando partes da matéria para
serem estudadas pelos alunos fora das aulas, servindo então estas para discutir os tópicos em causa e assegurar que
foram apreendidos. A avaliação será por exame final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
You will evolve in the subject through theoretical explanations, examples and exercises, or leaving parts of the subject
to be studied by students outside of classes, these being then used to discuss the topics in question and ensure that
they have been understood. The assessment will be by final examination.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A prática tem demonstrado que uma abordagem clássica (teoria -> exemplos -> exercícios), aliada a um número não
exagerado de alunos na turma e à existência de oportunidades de avaliação intercalar (nem que sejam informais –
vulgo avaliação formativa) é suficiente para um aluno empenhado alcançar objetivos de aprendizagem. A existência
dessas oportunidades de avaliação intercalar faz com que um tal aluno não deixe todo o estudo para o final do
semestre. O número não exagerado de alunos na turma permite um melhor acompanhamento por parte do professor
no esclarecimento das dúvidas dos mesmos. A sequência teoria -> exemplos -> exercícios também não é rígida ao
ponto de se esgotar toda a teoria relevante antes dos exemplos e dos exercícios: por vezes opta-se por uma dose
mínima de teoria que permita aos alunos perceber uns poucos exemplos e resolver outros tantos exercícios, o que
ajuda a eliminar alguma eventual compreensão deficiente da dose inicial da teoria e facilita a compreensão da
seguinte. É sabido da Psicologia Cognitiva que o treino é essencial para se conseguir dominar qualquer habilidade e
que o “feedback” reforça esse domínio, e a abordagem indicada fornece aos alunos várias oportunidades de treino e
de “feedback” (recorde-se que, para além das aulas existe o horário de atendimento e o horário de OT). Pressupõe-se,
é claro, que parte do treino seja desenvolvido fora da sala de aula, o que, em particular, contribui para a
responsabilização do aluno pela sua própria aprendizagem. Havendo poucos alunos na turma, é viável a alternativa de
deixar partes da matéria para serem estudadas pelos alunos fora das aulas e usar então estas para discutir os tópicos
em causa, o que reforça ainda mais o treino e o “feedback”.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Practice has shown that a classic approach (theory -> examples -> exercises), allied to a non-exaggerated number of
students in the class and the existence of opportunities for mid-term assessment (even if they are informal –
commonly known as formative assessment) is sufficient for a committed student to achieve goals of learning. The
existence of these mid-term assessment opportunities prevents such a student from leaving all study for the end of the
semester. The non-exaggerated number of students in the class allows for better monitoring by the teacher in
clarifying their doubts. The theory -> examples -> exercises sequence is also not rigid to the point that all relevant
theory is exhausted before examples and exercises: sometimes a minimum dose of theory is chosen that allows
students to perceive a few examples and solve some exercises, which help to eliminate a possible deficient
understanding of the initial dose of theory and facilitate the understanding of the next one. It is known from Cognitive
Psychology that training is essential to be able to master any skill and that "feedback" reinforces this domain, and the
indicated approach provides students with several opportunities for training and "feedback" (remember that, in
addition of the classes there is the office hours and the OT hours). It is assumed, of course, that part of the training is
carried out outside the classroom, which, in particular, contributes to the student's accountability for their own
learning. With fewer students in the class, the alternative of leaving parts of the material to be studied by students
outside of classes and then using these to discuss the topics in question is viable, which reinforces even more the
training and “feedback”.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
R Bartle, The Elements of Integration and Lebesgue Measure, Wiley, 2014
A Weinholtz, Integral de Riemann e de Lebesgue em Rn, DM FCL UL, 2006
A Brown, C Pearcy, Introduction to Operator Theory I, Springer, 2012
A Caetano, Relações algéb.-topol. no contexto da Teoria Operadores, DM FCT UC, 1987
C DeVito, Functional Analysis and Linear Operator Theory, Add.-Wes., 1990
N Dunford, J Schwartz, Linear Operators II, III, 1988



P Halmos, Measure Theory, Springer, 2013
S Lang, Real and Functional Analysis, Springer, 2012
A Pietsch, Eigenvalues and s-numbers, CUP, 1987
M Reed, B Simon, Functional Analysis, Acad. Press, 1980
K Schmüdgen, Unbounded Self-adjoint operators on a Hilbert space, Springer, 2012
B Simon, Operator Theory, AMS, 2015
K Smith, Primer of Modem Analysis, Springer, 2012
E Stein, R Shakarchi, Real Analysis, Princeton, 2005
M Taylor, Measure theory & integration, AMS, 2006
H Triebel, Higher Analysis, Huthig Pub Ltd, 1997
R Wheeden, A Zygmund, Measure and Integral, CRC Press, 2015

Anexo II - Teoria dos Códigos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teoria dos Códigos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Coding Theory

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Opcional

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria Raquel Rocha Pinto (45h)

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):
 1. Compreender os princípios básicos da Teoria da Informação e os fundamentos matemáticos da Teoria dos Códigos

Correctores de Erros;
 2. Conhecer algumas famílias de códigos relevantes nas comunicações actuais;

 3. Saber identificar as propriedades intrínsecas de um código.
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 1- To understand the basic principles of Information Theory and the mathematical foundations of the Theory of Errors

Correcting Codes.
 2- To know some families of relevant codes used in the current communications.

 3- To identify the intrinsic properies of a code
 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução à Teoria dos Códigos Correctores de Erros.

 2. Códigos lineares de blocos: codificação e descodificação; o código dual, a matriz de paridade; a descodificação por
síndrome; distância de Hamming; códigos MDS (maximum distance separable), com distância máxima.

 



3. Famílias de códigos lineares de blocos: códigos de Hamming; códigos BCH e códigos Reed-Solomon.
4. Introdução aos códigos convolucionais.

9.4.5. Syllabus:
1. Introduction to the Theory of Error Correcting Codes.
2. Linear block codes: encoding and decoding; the dual code, the parity-check matrix; syndrome decoding; the
Hamming distance; MDS (maximum distance separable) codes.
3. Families of bloc linear codes: Hamming codes; BCH and Reed-Solomon codes.
4. Introduction to convolutional codes.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objetivos da unidade curricular. Mais especificamente:
- Os pontos 1 e 2 pretendem concretizar os objetivos 1.
- Os pontos 3 e 4 pretendem concretizar o objetivo 2.
- Os pontos 2 e 3 pretendem concretizar o objetivo 3.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is coherent with the UC goals. More precisely:
- Points 1 and 2 intend to concretize objective 1.
- Points 3 and 4 intend to concretize objective 2.
- Points 2 and 3 intend to concretize objective 3.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão teórico-práticas, onde os vários tópicos dos conteúdos programáticos serão expostos e discutidos. A
exposição teórica dos conteúdos programáticos será motivada por exemplos ilustrativos, e pela resolução de
exercícios e problemas de aplicação de diversos graus de dificuldade.
Os estudantes poderão optar por um destes dois métodos de avaliação:
- a avaliação discreta que consistirá em dois testes, sendo a classificação final a média aritmética das classificações
dos dois testes;
- a avaliação por exame final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will be TP, where all the programmatic topics will be exposed and discussed. The theoretical exposition of
the topics will be motivated by illustrative examples and by the resolution of exercises and application problems with
distinct difficulty degrees. 
The student would can chose one of the following assignment methods:
- discrete evaluation, consisting in two tests. The final mark will be calculated as the arithmetic average of the tests
marks.
- evaluation by final exam.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A exposição teórica dos conceitos tem como objetivo a lecionação dos conceitos que figuram nos conteúdos
programáticos. A apresentação dos exemplos ilustrativos tem como objetivo permitir aos estudantes uma melhor
assimilação dos conceitos lecionados. A resolução de exercícios e problemas de aplicação de diversos graus de
dificuldade tem como objetivo permitir aos estudantes porem em prática os conhecimentos assimilados.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exposition of the concepts will take as goal the lecture of the proposed programmatic contents. The
use of illustrative examples intends to help a better assimilation of concepts by the students. The resolution of
exercises and the application problems with distinct degrees of difficulty intends to provide the opportunity of putting
in practices the learnt knowledges.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
J.H. van Lint, Introduction to Coding Theory, Springer-Verlag New York, Inc., 1998, ISBN:3540641335
D R. Hill, A First Course in Coding Theory, Clarendon Press, 1986, ISBN 0198538049
F. J. MacWilliams and N. J. A. Sloane, The Theory of Error-Correcting Codes, Elsevier/North-Holland, Amsterdam, 1977,
ISBN 0-444-85193-3
R. Johannesson and K. Zigangirov, Fundamentals of Convolutional Coding, Wiley-IEEE Press, 1999 ISBN:
9780780334830.
S. Ball, A Course in Algebraic Error-Correcting Codes, Springer Nature Switzerland AG, 2020. ISBN: 978-3-030-41152-7.
J. Justesen and T. Høholdt, A Course in Error-Correcting Codes: Second Edition, EMS Textbooks in Mathematics, vol.
20, European Mathematical Society, 2020. ISBN: 978-3-03719-179-8.

Anexo II - Controlo Ótimo

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Controlo Ótimo



9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Optimal Control

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162 horas / hours

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Requisitos: Noções básicas de Análise Matemática, Otimização e Equações Diferenciais Ordinárias.

 

9.4.1.7. Observations:
 Prerequisites: Basic knowledge of Analysis, Optimization and Ordinary Differential Equations.

 

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

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):
 Dar uma introdução moderna ao Controlo Ótimo (CO), focada no essencial e na transmissão de ideias utilizáveis. A

teoria do CO é um ramo da otimização não-linear que trata de encontrar um melhor elemento (um controlo), com
relação a algum critério definido, a partir de algum conjunto de alternativas admissíveis. Tais problemas aparecem
com frequência na Física, Economia, Engenharia e Gestão. Por outro lado, muitas das leis da Física e da Biologia são
explicadas por princípios de otimalidade. Os objetivos consistem em dar uma introdução atualizada aos tópicos
fundamentais do cálculo das variações e CO, de forma rigorosa, mantendo uma forte ênfase na resolução de
problemas e promovendo uma abordagem prática e experimental ao assunto. Para isso, são apresentados vários
exemplos, resolvidos à mão e também por computador, por intermédio do Python. O Python ajuda a promover uma
abordagem experimental e tiramos proveito das suas extensas capacidades simbólicas, numéricas e de visualização.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To give a modern introduction to Optimal Control (OC), focused on the essentials and conveying usable ideas. OC

theory is a branch of mathematical optimization that deals with finding a best element (a control), with regard to some
defined criterion, from some set of admissible alternatives. Such problems appear frequently in Physics, Economics,
Engineering, and Management. On the other hand, many of the laws of Physics and Biology are explained by principles
of optimality. The aims consist to give an up-to-date introduction to the fundamental topics of the calculus of variations
and OC, in a rigorous way while keeping a strong emphasis on solving problems and promoting an experimental
hands-on approach to the subject. To that end, several worked out examples are given, solved by hand and also by
computer, with Python. Python helps to promote an experimental approach, and we take advantage of Python's
extensive symbolic, numerical, and visualization capacities.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 O problema básico do controlo ótimo sem restrições sobre os valores dos controlos (o problema básico (PB); o

princípio do máximo de Pontryagin (PMP) para (PB); o caso particular do cálculo das variações); dificuldades e outras
propriedades das soluções (algumas dificuldades que podem surgir durante a resolução de problemas de controlo
ótimo; múltiplas extremais; existência de solução; condição suficiente para otimização (global); princípio de
otimalidade de Bellman); condições nas variáveis de estado no tempo final (termos de "payoff"; variáveis de estado
fixas no instante final; o caso particular do cálculo das variações); controlo ótimo com controlos limitados (controlos
limitados e o PMP; dependência linear do controlo; controlos bang-bang; controlos singulares; tempo terminal livre);
aplicações da teoria do controlo ótimo.

9.4.5. Syllabus:
 



The basic optimal control problem without constraints on the values of the controls (the basic problem (BP);
Pontryagin's maximum principle (PMP) for (BP); the particular case of the calculus of variations); difficulties and other
solution properties (some difficulties that may arise while solving optimal control problems; multiple extremals;
existence of solution; sufficient condition for (global) optimality; Bellman's principle of optimality); state conditions at
the final time (payoff terms; states with fixed endpoints; the particular case of the calculus of variations); optimal
control with bounded controls (bounded controls and PMP; linear dependence on the control; bang-bang controls;
singular controls; free terminal time); applications of optimal control.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Com esta unidade curricular pretende-se fornecer aos estudantes uma formação sólida em Controlo Ótimo e, em
simultâneo, estimular a utilização de tais resultados na modelação e resolução de problemas práticos. Nos conteúdos
programáticos estão incluídos os conceitos essenciais de Controlo Ótimo, úteis na resolução de problemas reais. Os
conteúdos apresentados são os considerados base para uma formação inicial em controlo ótimo, segundo padrões
internacionais.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to provide students with a solid background in Optimal Control and, simultaneously, encourage the
use of such results in the modeling and solution of practical problems. The syllabus includes the essential concepts of
Optimal Control, useful in solving real problems. The curricula contains the basic concepts and results that are
internationally considered as the standard for a introduction to optimal control.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina é lecionada através de aulas teórico-práticas. Os alunos deverão
ainda resolver fichas de exercícios e elaborar os trabalhos propostos pelo
docente ao longo do semestre. Coexistem: avaliação discreta e avaliação por
exame final, em conformidade com o Regulamento de Estudos da UA. Na avaliação discreta são
realizados 2 testes e 1 trabalho individual ao longo do semestre com os pesos de 20% cada. Existe também um
momento de avaliação realizado durante a época normal de exames com o peso de 40%.
De acordo com o calendário escolar, há ainda uma época de recurso.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course material is taught in a mixed type of classes with both theoretical
exposition and exercises resolution. The students are expected to solve by
themselves some given exercises and home-work, with the weights of 20% each. Students may choose
between two types of evaluation: so called discrete evaluation or final exam,
according with the rules of University of Aveiro. In the discrete evaluation, there are 2 tests and 1 work
along the semester and 1 final exam with the weight of 40%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nas aulas são expostos os conteúdos programáticos e, sempre que possível,
são acompanhados da descrição de exemplos de aplicação dos conceitos a
adquirir. Com a apresentação dos exemplos pretende-se desenvolver o
raciocínio e a capacidade de aplicação dos conceitos matemáticos envolvidos.
As demonstrações dos resultados apresentados são dadas com todo o rigor.
Deste modo, estimula-se os alunos a desenvolverem o seu raciocínio que será
essencial numa qualquer futura atividade.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes are dedicated to the exposure of the course contents and,
whenever possible, are accompanied by the description of examples where the
concepts can be applied. The presentation of examples aims to develop the
reasoning and the ability to apply the mathematical concepts. The proofs of
the results presented are given with all the rigors. In this way, we encourage
students to develop their reasoning that will be essential in any future activity.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
S. Aniţa, V. Arnăutu and V. Capasso, An introduction to optimal control problems in life sciences and economics,
Birkhäuser/Springer, NY, 2011.
J. A. Burns, Introduction to the calculus of variations and control with modern applications, CRC Press, FL, 2014.
F. Clarke, Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control, Springer, 2012.
L. P. Lebedev and M. J. Cloud, The calculus of variations and functional analysis, World Scientific Publishing, NJ, 2003.
S. Lenhart and J. T. Workman, Optimal control applied to biological models, Chapman & Hall, FL, 2007.
D. Liberzon, Calculus of variations and optimal control theory, Princeton Univ. Press, NJ, 2012.
D. S. Naidu, Optimal Control Systems, CRC Press, New York, 2003.
E. R. Pinch, Optimal control and the calculus of variations, Oxford University Press, New York, 1993.
Hager, W. Optimal Control : Theory, Algorithms, and Applications. Springer, 1998.



Anexo II - Equações Diferenciais Parciais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Equações Diferenciais Parciais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Partial Differential Equations

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
45h 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):
VASILE STAICU

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):
Pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos sobre a teoria fundamental moderna das equações
diferenciais parciais, com ênfase nas bases matemáticas, ganhando competências na possível aplicabilidade desses
conhecimento na modelação de fenómenos existentes noutras áreas científicas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students acquire knowledge about the fundamental modern theory of partial differential equations,
with special stress on a solid mathematical bases on the subject being able to make, when possible, its applicability in
modeling phenomena in other scientific areas of knowledge.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Elementos da teoria das distribuições
2. Espaços de Sobolev. Propriedades basicas. Teorema de imersão. Desigualdades de Poincaré. 
3. Soluções generalizados para o problema de Cauchy.
4. Equações elípticas lineares. Existência de soluções fracas. Princípios de maximo. Valores próprios e funções
próprias de operadores elípticos auto-adjuntos.
5. Teoria variacional de problemas limite elípticos. O método variacional.
6. Problemas limite elípticos não lineares: o operador de Nemytskii. teoremas de ponto fixo. Método dos pontos
críticos.
7. Equações parabólicas lineares: existência e unicidade de soluções fracas. Regularidade. Princípios de máximos.
8. Equações hiperbólicas lineares: existência e unicidade de soluções fracas.
9. Sistemas hiperbólicos de equações de primeira ordem,
10. Semigrupos de operadores lineares e suas aplicações para equações lineares de evolução. Problemas de evolução
não linear.

9.4.5. Syllabus:
1. Elements of the theory of distributions
2. Sobolev spaces. Basic properties. Immersion theorems. Poincaré Inequalities.
3. Generalized solutions to the Cauchy problem.



4. Linear elliptic equations. Existence of weak solutions. Maximum principle. Eigenvalues and eigenvalues of self-
adjoint elliptic operators.
5. Variational theory of elliptic boundary problems: the variational method Maximum principle for weak solutions.
Regularity of weak solutions. Regularity of eigenfunctions.
6. Nonlinear elliptic boundary problems: the Nemitskii operator. fixed point theorems. Critical points method.
7. Linear parabolic equations. existence and uniqueness of weak solutions. Regularity. Maximum principles.
8. Linear hyperbolic equations: existence and uniqueness of week solutions
9. Hyperbolic systems of first order equations
10. Semigroups of linear operators and applications for linear equations of evolution. Nonlinear evolution problems.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta é uma unidade curricular essencialmente formativa que pretende fornecer os fundamentos da teoria das
equações diferenciais parciais, completando a formação obtida nas unidades de análise matemática, equações
diferenciais do segundo ano de licenciatura em Matemática, mostrando também as aplicações dessa teoria ao estudo
de vários fenómenos e problemas de engenharia. Os conteúdos propostos são internacionalmente reconhecidos, quer
comparando com cursos semelhantes, quer analisando livros de introdução ao tema, estando assim em consonância
com o objetivo de dar uma formação sólida nestas temáticas.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This is an essentially formative curricular unit of the Master course in Mathematics and Applications, that aims to
provide the fundamentals of the theory of partial differential equations, completing the training obtained in the units of
mathematical analysis, differential equations of the second year of bachelor's degree in Mathematics, also showing the
applications of this theory to the study of various engineering phenomena. The syllabus contains what is generally
recognized as the fundamentals on the topics, when comparing with other similar courses or even introductory books.
This aligns with the aim of given a solid bases allowing students to continue their studies in this topic.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos e resultados fundamentais introduzem-se nas aulas teóricas de forma unitária, coerente e rigorosa.
Propõem-se ainda nas aulas exemplos e exercícios que são analisados com a participação activa dos alunos.
Avaliação consiste em dois momentos: um a meio do semestre e outro na época de exames (valendo 50% cada). Em
função do resultado na primeira prova, cada aluno pode optar entre fazer a segunda prova ou realizar, em alternativa, o
exame final (valendo 100%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The fundamental concepts and results are introduced in the theoretical classes in a unitary, coherent and rigorous
way. Examples and exercises are also proposed in classes that are analyzed with the active participation of students.
Assessment consists of two moments: one in the middle of the semester and another during exams period (50% each).
Depending on the result on the first exam, each student can choose between doing the second exam or, in alternative,
a final exam (100%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino permitem desenvolver a capacidade de estudo qualitativo de equações diferenciais;
parciais a capacidade de desenvolvimento de raciocínios lógico-dedutivos e de demonstração de resultados relativas
a teoria fundamental das equações diferenciais parciais e capacidade de análise de modelos descritos por equações
diferenciais parciais e de resolução dos problemas associados, o que significa atingir os objetivos de aprendizagem
propostos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies allow to develop the capacity for effective resolution and qualitative study of partial
differential equations; the ability to develop logical-deductive reasoning and to demonstrate results relating to the
fundamental theory of ordinary differential equations and with partial derivatives and the ability to analyze models
described by differential equations and to solve the associated problems, which means achieving the objectives of
proposed learning.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A. Bressan, Lecture Notes on Functional Analysis: With Applications to Linear Partial Differential Equations, Graduate
Studies in Mathematics, vol. 143, AMS, (2013)
A. Bressan: Hyperbolic systems of conservation laws. Oxford (2000)
M. Ebert, M. Reissig, Methods for Partial Differential Equations, Birkhäuser, 2018.
G. B. Folland, Introduction to Partial Differential Equations: Second Edition, Princeton: Princeton University Press,
2020. https://doi.org/10.1515/9780691213033
Q. Han, A basic course in partial differential equations, Graduate Studies in Mathematics v. 120, Amer. Math. Soc.
(2011);
G. Leoni, A First Course in Sobolev Spaces, Graduate Studies in Mathematics v. 105, Amer. Math. Soc. (2009).
S. Salsa, Equazioni a derivate parziali, Metodi, modelli e applicazioni, Springer-Verlag Italia 2016
S. Salsa, F. M. Vegni, A. Zaretti, P. Zunino, Invito alle equazioni a derivate parziali: metodi, modelli e simulazioni,
Springer, (2009).



Anexo II - Especificação Algébrica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Especificação Algébrica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Algebraic Specification

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
45h TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
UC opcional

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel António Martins (45h)

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A especificação algébrica de programas consiste em modelar sistemas computacionais por álgebras, com a
consequente abstração dos detalhes concretos dos algoritmos e do código, dando assim maior ênfase ao seu
comportamento funcional. Na sua origem, a especificação algébrica considerou-se intimamente ligada à lógica
equacional, no entanto, várias extensões têm sido desenvolvidas, como por exemplo, a lógica equacional-condicional.
Grande parte do trabalho nesta área centra-se em conceitos e metodologias, investigando diversas noções
relacionadas com a estrutura, implementação e refinamento e, definindo linguagens de especificação. 

Pretende-se com esta disciplina que o estudante domine os fundamentos da especificação formal de sistemas,
capacitando-o para as práticas desenvolvimento formal e verificação de software.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The algebraic specification of programs consists on modeling computational systems by algebras, abstracting from
the details of algorithms and code, and emphasizing on their functional behavior. Originally, algebraic specification
was considered connected with equational logic. However, several extensions have been developed, like conditional
equational logic. Most of this work was focused on concepts and methodologies, and many notions related with the
structure, implementation and refinement where established, giving rise to the definition of several specification
languages. 

We this course, we intend to prepare the student with the foundations for the formal specification of systems,
endowing it tools and skills for practices of formal development and verification of software.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Elementos de Álgebra Universal.
2. Teorias equacionais e quasiequacionais.
3. Especificação de tipos abstratos de dados: semântica livre e equivalência comportamental. 
4. Operações básicas para construção de especificações. 
5. Instituições: especificações numa instituição arbitrária.



9.4.5. Syllabus:
1. Elements of Universal Algebra.
2. Equational and quasi equational theories.
3. Specification of abstract data types: free semantics and behavioural equivalence. 
4. Basic operations to build specifications.
5. Institutions: specifications in an arbitrary institution.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Seguindo o objectivo de dotar o estudante com os fundamentos matemáticos para a especificação de sistemas, uma
parte significativa desta UC é dedicada aos desenvolvimentos teóricos deste domínio (Secções 1.,2. e 5.). As Secções
3. e 4. oferecem os recursos conceptuais necessários à sua aplicação no contexto de desenvolvimento real de
sistemas

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Tacking in account the goal of endowing the student with the foundations for the specification of systems, a significant
part of this course is dedicated to the theoretical development of this domain (Sections 1.,2. and 5.). Then, Sections 3.
and 4. provide the needed conceptual resources for its application in the context of the real development of systems.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas acompanhadas de exercícios e mini-projetos de aplicação dos resultados e técnicas lecionados.

A avaliação é a avaliação discreta, composta por duas componentes com igual peso: uma componente prática
(projeto) de aplicação de conceitos e resultados lecionados e uma componente teórica consistindo na realização de
um teste escrito.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures are accompanied by exercises and mini-projects for the application of results and techniques taught.

The assessment is “avaliação discreta”, consisting of two components with equal weight: a practical component
(project) corresponding to the application of the concepts and results taught and a theoretical component consisting
of a written exam.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os exercícios que serão apresentados e os mini-projetos que os alunos irão realizar serão importantes para reforçar a
compreensão dos conteúdos teóricos. O uso de ferramentas computacionais permite concretizar/instanciar os
conceitos abstratos e desenvolver nos alunos competências na especificação de sistemas de software, bem como na
verificação formal de propriedades dos sistemas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exercises that will be presented together with the mini-projects that students will perform will be important to
enhance the understanding of theoretical content. The use of computational tools allows to instantiate the abstract
concepts and develop skills in the specification of software systems, as well as in formal verification of properties of
systems.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia base:
D. Sannella and A. Tarlecki. Foundations of Algebraic Specifications and Formal Program Development.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-17336-3. 2012.

Bibliografia recomendada:
E. Astesiano, H.-J. Kreowski, and B. Krieg-Brückner, editors. Algebraic foundations of systems specification. IFIP
State-of-the-Art Reports. Springer-Verlag, Berlin, 1999.
J. Loeckx, H.-D. Ehrich, and M. Wolf. Algebraic specification of abstract data types. In Handbook of logic in computer
science, Vol. 5, Oxford Sci. Publ., pages 217--316. Oxford Univ. Press, New York, 2000.
K. Meinke and J. V. Tucker. Universal algebra. In Handbook of logic in computer science, volume 1 of Handb. Log.
Comput. Sci., pages 189--411. Oxford Univ. Press, New York, 1992.
F. NielsonHanne and R. Nielson. Formal Methods: An Appetizer. Springer. 2019. 

Anexo II - Fundamentos de Programação Funcional

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos de Programação Funcional

9.4.1.1. Title of curricular unit:



Foundations of Functional Programming

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
45h 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):
Dirk Hofmann (45h)

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):
Introdução ao paradigma de programação funcional, juntamente com os seus fundamentos matemáticos. Adquirir a
habilidade de aplicar o paradigma da programação funcional em situações concretas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to the paradigm of functional programming, together with its mathematical foundations. Aquiring the
ability to apply the paradigm of functional programming in concrete situations.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Programação (Haskell ou Agda ou …)
• Elementos básicos
• Tipos e classes de tipos, polimorfismo
• Listas
• Funções de ordem superior, recursão
• Monadas
• Provas de propriedades de programas
Sobre o λ-cálculo
• o λ-cálculo sem tipos: sintaxe, Church-Rosser, os númerais de Church, programação no λ-cálculo sem tipos
• o λ-cálculo com tipos (simples): sintaxe, normalização, inferência de tipos
Sobre a Teoria de Categorias
• Categorias, functores, transformações naturais
• Objetos e setas especiais: objetos terminais e inicias, monomorfismos, epimorfismos, isomorfismos …)
• Yoneda
• Adjunção
• Limites e colimites
• Categorias Cartesianas fechadas (e o λ-cálculo)
• Monadas

9.4.5. Syllabus:
Programming (Haskell, Agda, …)
• Basic elements
• Types and Type classes, polymorphism
• Lists
• Higher order funcions, recursion
• Monads
• Reasoning about programs



About the λ-calculus
• untyped λ-calculus: syntax, Church-Rosser, Church numerals, programming in the untyped λ-calculus.
• (simple-)typed λ-calculus: syntax, normalisation, type inference.
About category theory
• Categories, functors, natural transformations
• Special objects and morphisms: initial and terminal objects, monomorphisms, epimorphisms, isomorphisms, …
• Yoneda
• Adjunction
• Limits and colimits
• Cartesian closed categories (and λ-calculus)
• Monads

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O plano de estudos está concebido por forma a permitir uma aprendizagem contínua e gradual de uma visão global
sobre o paradigma de programação funcional e sobre
os fundamentos matemáticos da programação funcional. Isto é coerente com o objetivo da disciplina.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is conceived in order to allow a continuous and gradual acquirement of a global vision of the paradigm of
functional programming as well as their mathematical foundations. This is coherent with the objective of this
discipline.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas acompanhadas de exercícios para reforçar a compreensão dos conteúdos teóricos. A avaliação segue a
denominada avaliação discreta (REUA, art. 4º), com dois momentos de avaliação, cada um com um peso de 50%, a
ocorrerem um a meio do semestre e o outro na época de exames. Como o regulamento permite (cf. 3. do art. 30º), o
estudante pode optar pela realização de avaliação final, se o manifestar até ao final da segunda semana do respetivo
semestre.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures supported by exercises in order to strengthen the understanding of the material. The evaluation follows the
so-called “avaliação discreta” (REUA, art. 4º), with two exams, weighted 50% each, occurring one in a middle of the
semester and the other on the examination period. As REUA allows (cf. 3. do art. 30º), the student may choose to follow
the evaluation by “avaliação final”, if he declares it before the second week of the corresponding semester.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O ensino recorre a uma metodologia que engloba uma vertente de exposição dos 
conteúdos teóricos, complementados com exercícios de aplicação da teoria
aprendida a exemplos de programação. Isto permite a aprendizagem contínua e
gradual das noções fundamentais da teoria de programação funcional bem como a
habilidade de aplicar o paradigma da programação funcional em situações
concretas (escrever código).

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology encompasses the display of theoretical contents,
supplemented by exercises where the acquired knowledge can be applied to
specific programming examples. This allows a continuous and gradual acquirement
of the basic notions of the theory of functional programming, as well as the
ability to apply the paradigm of functional programming in concrete situations
(writing code).

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Doets & van Eijck, The Haskell Road to Logic, Math and Programming, King's College - Publications, London (2004).

Bird, Thinking Functionally with Haskell, Cambridge University Press (2018).

Bird, Introduction to functional programming using Haskell, Prentice Hall Europe (1998).

Selinger, Lecture notes on the lambda calculus, (2008).

Barendregt & Barendsen, Introduction to lambda calculus, Nieuw archief voor wisenkunde, 4(2), 337--372 (1984).

Jung, A short introduction to the Lambda Calculus, Lecture Notes (2004).

Bucurlage, Categories and Haskell, Lecture Notes (2017).

Milewski, Category Theory for Programmers (2019).

Leinster, Basic Category Theory, Cambridge University Press (2014).



Riehl, Category Theory in Context, Dover Publications (2016).

Fong, Bartosz, Milewski & David Spivak, Programming with Categories, Lecture Notes, Massachusetts Institute of
Technology (2020).

Anexo II - Fundamentos de Otimização

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos de Otimização

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Optimization Fundamentals

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

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:
 Línguas de Instrução: Português e Inglês.

 Requisitos: Álgebra Linear.
 

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria Cristina Saraiva Requejo Agra

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):
 Lecionam-se tópicos de otimização que fornecem conceitos e instrumentos fundamentais à compreensão e ao

desenvolvimento de metodologias de obtenção de soluções de problemas de otimização com aplicações nas ciências
e engenharias. Entre as competências fundamentais a desenvolver pelos estudantes destacam-se a capacidade de
construção de um modelo, uso de técnicas adequadas à obtenção de soluções, validação do modelo, e análise da
solução. Espera-se que o estudante construa um modelo definindo a função objetivo e um conjunto de restrições
adequadas, identifique e desenvolva técnicas e estratégias adequadas para a resolução do problema conjuntamente
com a exploração de um software adequado. Entre as técnicas a explorar incluem-se as ferramentas de programação
linear como o algoritmo simplex, o uso do conceito da dualidade, a decomposição de Dantzig-Wolfe e a de Benders, a
relaxação Lagrangeana, o método de branch and bound, a programação dinâmica e técnicas de otimização
multiobjetivo.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Optimization topics are taught that provide fundamental concepts and tools necessary for the understanding and

development of methodologies for obtaining solutions to optimization problems with applications in many contexts of
science and engineering. Among the fundamental skills to be developed by students are the ability to build a model,
use appropriate techniques to obtain a solution, validate the model, and analyze the solution. It is expected that the
student builds a model defining the objective function and a set of suitable constraints, identifies and develops
techniques and strategies suitable for solving the problem together with the exploration of an adequate software.
Among the techniques to be explored are linear programming tools such as the simplex algorithm, the use of the
concept of duality, the Danzig-Wolfe decomposition, the Benders decomposition, the Lagrangian relaxation, the
Branch and Bound method, dynamic programming and multiobjective optimization techniques.



9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Programação Linear (breve revisão)

 2. Método de decomposição de Dantzig-Wolfe
 3. Método de decomposição de Benders

 4. Relaxação Lagrangeana
 5. Método de Branch and Bound

6. Programação Dinâmica
 7. Otimização Multiobjetivo

 

9.4.5. Syllabus:
 1. Linear Programming (brief review)

 2. Danzig-Wolfe decomposition method
 3. Benders decomposition method

 4. Lagrangian relaxation
 5. Branch and Bound Method

 6. Dynamic Programming
 7. Multiobjective Optimization

 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os conteúdos programáticos foram definidos e estão diretamente relacionados com os objetivos a atingir na UC. Os

estudantes devem ser capazes de desenvolver conhecimentos na área da otimização, estabelecendo conexões com
problemas reais e com vista a promover aplicações em diferentes domínios e áreas científicas. A parte inicial dos
conteúdos programáticos permite-lhes desenvolver as suas capacidades de modelação. Serão apresentadas e
discutidas diversas técnicas e estratégias de resolução de problemas e serão usados exemplos direcionados para
diversas aplicações. Pretende-se que o estudante adquira algum raciocínio abstrato útil na conceção de modelos, seja
capaz de delinear estratégias de resolução dos problemas, de as implementar computacionalmente com recurso a um
software adequado e de analisar e avaliar os resultados obtidos. Sendo assim, os estudantes irão conhecendo
metodologias e técnicas de uma forma construtiva facilitando que, de forma autónoma, consigam resolver problemas.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The defined syllabuses are directly related to the objectives to be achieved at the UC. Students must be able to develop

knowledge in optimization, establish connections between the syllabus and real problems, and promote applications in
different domains and scientific areas. The initial part of the syllabus allows students to develop their modeling
abilities. Problem-solving techniques will be raised and discussed, and examples will be used for different
applications. It is intended that the student gain some useful abstract reasoning in the design of models, can outline
strategies for the resolution of problems, can implement computationally using appropriate software, and analyze and
evaluate the results obtained. Therefore, the students will constructively know methodologies and techniques, making
it easier for them to autonomously solve problems.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 As aulas TP destinam-se à exposição dos conteúdos, à explanação de exemplos chave e à resolução de exercícios de

aplicação. Os estudantes são questionados constantemente e têm oportunidade de relacionar conceitos, dar exemplos
e apresentar alternativas para diferentes resoluções. Os conteúdos são abordados por forma a incentivar o
envolvimento do estudante, não só através da resolução de problemas, mas pelas questões suscitadas pelos
conteúdos. Para consolidar os conhecimentos serão também resolvidos problemas adicionais de consolidação. O
trabalho em equipa é também incentivado neste processo de aprendizagem onde pequenos projetos são resolvidos
colaborativamente. 

 
A modalidade de avaliação definida nesta unidade curricular é designada por avaliação discreta, com dois momentos
de avaliação individuais (provas escritas) e um momento de avaliação realizado em equipa (projeto), todos com o
mesmo peso.

 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 TP classes are aimed at exposing the contents, explaining key examples, and solving application exercises. Students

are constantly questioned and have the opportunity to relate concepts, give examples, and present alternatives for
different resolutions. Contents are addressed to encourage student involvement, not only through problem-solving but
through the issues raised by the content. To consolidate knowledge, additional problems will also be solved with
teamwork. Teamwork is encouraged in this learning process where small projects are solved collaboratively.

 
The assessment modality defined in this curricular unit is called discrete assessment, with two individual assessment
moments (written exams) and one assessment moment performed in a team (project), each with same weight.

 

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 O papel principal do professor é transmitir conhecimento, treinar, facilitar e incentivar a aprendizagem do estudante e

a compreensão geral dos conteúdos abordados. 
 São disponibilizados textos (guiões de aula) que podem ser consultados após a aula para rever os conceitos, as

definições e as notações. Em cada aula o professor faz a introdução oral a cada conteúdo e os conhecimentos são
transmitidos de forma a incentivar o envolvimento do estudante permitindo desenvolver a sua criatividade, autonomia
e espírito crítico. O professor tem disponíveis fichas de trabalho que explora de forma a treinar a resolução de



pequenos problemas e a consolidar a aprendizagem dos conteúdos. Os estudantes trabalham em pequenas equipas
na resolução de projetos que envolvam a construção de um modelo, o desenvolvimento e aplicação de técnicas
adequadas de resolução e a análise e avaliação dos resultados. O objetivo é o de desenvolver e estimular a
capacidade de trabalho quer individual quer em equipa dos estudantes na área da otimização. 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teacher's key role is to transmit knowledge, train, facilitate and encourage student learning and understanding of
the content covered.
Texts (class guides) are available that can be consulted after the class to review concepts, definitions, and notations.
In each class, the teacher makes an oral introduction to each content, and knowledge is transmitted in order to
encourage student involvement, allowing them to develop their creativity, autonomy, and critical spirit. The teacher has
available worksheets that are explored to train the resolution of small problems and consolidate the learning of the
contents. Students work in small teams in solving projects that involve building a model, developing and applying
appropriate solving techniques, and analyzing and evaluating the results. The objective is to develop and stimulate the
ability of students to work both individually and in teams in the area of optimization.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Linear Programming and Network Flows.
M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis, H.D. Sherali.
2010. Wiley. 

Optimization In Operations Research.
R.L. Rardin.
2017. Pearson.

Operations Research: An Introduction.
H.A. Taha.
2017. Pearson. 

Operations Research: Models and Methods.
P.A. Jensen, J.F. Bard.
2002. John Wiley & Sons. 

Introduction to Operations Research.
F.S. Hillier, G.J. Lieberman.
2021. McGraw-Hill. 

Anexo II - Geometria Riemanniana

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Geometria Riemanniana

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Riemannian Geometry

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h 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):
Domenico Antonino Catalano (25 h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Carlos Alberto Ruivo Herdeiro (20 h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir competências na área da Geometria Diferencial, em particular a Geometria Riemanniana, bem como as suas
aplicações a diversas áreas. Saber transpor o cálculo diferencial já adquirido para variedades diferenciáveis.
Reconhecer variedades difeomorfas. Identificar tensores e adquirir competências de cálculo tensorial. Saber calcular
comprimentos e volumes. Identificar geodésicas em variedades Riemannianas. Deduzir, a partir da métrica, tensores
de curvatura de uma variedade Riemanniana. Interpretar e resolver problemas pertinentes à área de Geometria
Riemanniana.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquiring skills in the field of Differential Geometry, in particular Riemannian Geometry, as well as its applications to
different areas. Know how to transpose the differential calculus already acquired to differentiable manifolds. Recognize
diffeomorphic manifolds. Identify tensors and acquire tensor calculus skills. Know how to calculate lengths and
volumes. Identify geodesics in Riemannian manifolds. Deduce, from the metric, curvature tensors of a Riemannian
manifold. Interpret and solve problems related to the area of Riemannian Geometry.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1 - Fundamentos de topologia e geometria diferencial
2 - Cálculo tensorial e integração em variedades diferenciáveis 
3 - Geometria Riemanniana.
4 – Aplicações

9.4.5. Syllabus:
1 - Fundamentals of topology and differential geometry
2 - Tensor calculus and integration on differentiable manifolds
3 - Riemannian geometry.
4 – Applications

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O curriculum da unidade curricular cobre a formação básica em Geometria Riemanniana, de acordo com os textos de
referência da área. Os fundamentos de topologia e geometria diferencial permitem a transposição do cálculo
diferencial para variedades diferenciáveis. O cálculo tensorial é desenvolvido explicitamente para de seguida poder
atingir os objetivos especifico de cálculo de comprimentos e volumes, assim como a dedução de tensores de
curvatura de variedades Riemannianas.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curriculum of the curricular unit covers basic training in Riemannian Geometry, according to the reference texts in
the area. The fundamentals of topology and differential geometry allow the transposition of differential calculus to
differentiable manifolds. The tensor calculus is developed explicitly in order to then achieve the specific goals of
calculating lengths and volumes, as well as the deduction of curvature tensors of Riemannian manifolds.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição no quadro presencial complementada com resolução de exercícios. Sempre que possível, a participação
ativa dos alunos será estimulada. Avaliação discreta ou final optativa, sendo a avaliação discreta constituída por dois
momentos de avaliação. A classificação final será a média das classificações optidas nos momentos de avaliação que
o aluno realizou.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presential exposition on the board complemented with exercise resolution. Whenever possible, active student
participation will be encouraged. Discrete or optional final assessment, with the discrete assessment consisting of at
two assessment moments. The final grade will be the average of the grades obtained in the evaluation moments that
the student performed.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino escolhida enquadra-se na metodologia tradicional para uma unidade curricular com estas
características, privilegiando a exposição detalhada dos conceitos e técnicas no quadro que são reforçados com
resolução de exercícios, escolhido pertinentemente de acordo com os objetivos.

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



The chosen teaching methodology fits the traditional methodology for a curricular unit with these characteristics,
favoring the detailed exposition of concepts and techniques in the framework that are reinforced with exercise
resolution. The exercises must be chosen pertinently with the objectives.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“An Introduction to Riemannian Geometry”, Leonor Godinho, José Natário, Springer, 2014
“Geometry, Topology and Physics”, M. Nakahara, CRC Press, 2003
“Riemannian Geometry”, L Eisenhart, 1949
“An Introduction to Differentiable Manifolds and Riemannian Geometry”, W.M. Boothby, Academic Press, 1986
“Introduction to Riemannian Manifolds”, John M. Lee, 2nd edition, Springer, 2018

Anexo II - Grupos e Representações

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Grupos e Representações

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Groups and Representations

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Opcional

9.4.1.7. Observations:
 Optional

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

 

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):
 Nesta UC introduzem-se as noções e propriedades relativas a teoria de grupos (de Lie) e a sua representação, bem

como as suas aplicações em matemática e física. Como é habitual em disciplinas fundamentais de matemática,
introduzem-se os objetos de estudo (neste caso: grupos de Lie, ações de grupos, representações de grupos), os
morfismos entre este objetos (homomorfismos), e as construções fundamentais (Subrepresentações, quociente,
soma, produto tensorial). Ênfase particular é dada aos casos particulares de grupos finitos e de grupos compactos. Os
estudantes deverão adquirir conhecimentos nos tópicos referidos e competências para trabalhar com as ferramentas
matemáticas ensinadas.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The objective of this discipline is to introduce the notions and properties regarding (Lie) groups and their

representation, together with its applications in mathematics and physics. As it is usual in fundamental disciplines of
mathematics, one introduces the objects of interest (in this case: Lie groups, group actions, representation of groups),
the morphisms between these objects (homomorphisms), the fundamental constructions (Subrepresentations,
quotient, sum, tensor product). Particular attention is paid to the case of finite groups and of compact groups. The
students must acquire knowledge on the described topics and be able to work with the mathematical tools learned. 

 



9.4.5. Conteúdos programáticos:
Grupos de Lie
• Grupos de Lie, subgrupos, homomorfismos
• Ações de grupos de Lie (em variedades)
• Grupos clássicos
Grupos de Lie e álgebras de Lie
• O mapa exponential
• Álgebras de Lie
• subálgebras, ideais, homomorfismos
• Campbell-Baker-Hausdorff formula
Teoria de representação
• Definições, Representações por matrizes
• Subrepresentações, quociente, soma, produto tensorial de respresentações.
• Representações irredutíveis
• Resultados gerais: Lema de Schur, Teorema de Jordan–Hoelder–Noether
• Representação de grupos finitos
• Representação de grupos compactos

9.4.5. Syllabus:
Lie groups
• Lie groups, subgroups, homomorphisms
• Actions of Lie groups an manifolds
• Classical groups
Lie groups and Lie algebras
• Exponential map
• Algebras de Lie
• Subalgebra, ideals, homomorphisms
• Campbell-Baker-Hausdorff formula
Representation theory
• Definitions, matrix representations
• Subrepresentations, quotient, sum, tensor product of representations
• Irreducible representations
• General results: Schur’s Lemma, Jordan-Hoelder-Noether Theorem
• Representation of finite groups
• Representation of compact groups

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O plano de estudos está concebido por forma a permitir uma aprendizagem contínua
e gradual da teoria básica de grupos de Lie e da representação de grupos finitos
e compactos, juntamente com a apresentação de vários exemplos. Isto é coerente
com o objetivo da disciplina já descritos.

Mais concretamente, introduz-se os grupos e as álgebras de Lie, juntamente com
os conceitos de homomorfismos, de subálgebra, de ideal, do quociente, e em
particular introduz-se a mapa exponential. Depois introduz-se o conceito de
representação de grupos por matrizes, fala-se de quocientes, somas, produtos
tensoriais de respresentações, representações irredutíveis, e de propriedades
importantes destas construções. A última parte é dedicada ao caso particular
de grupos finitos e de grupos compactos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is conceived in order to allow a continuous and gradual acquirement
of the basic theory of Lie groups and of the representation of finite and
compact groups, alongside with the display of various examples. This is coherent
with the objective of this discipline already described.

To be more concrete, one introduces Lie groups and algebras together with their
homomorphisms, the notions of subalgebra, ideal, quotient, and in particular the
exponential map. Furthermore, one introduces the notion of group representation
by matrices, together with their quotients, sums, tensor products, the notion of
irreducible representation, and basic structural results are given. Finally, the
special case of finite groups and of compact groups is developed.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sendo as aulas teórico práticas, a sua lecionação consiste numa permanente interação docente-alunos. Os assuntos
lecionados são desenvolvidos no quadro com a participação dos alunos. O docente tem desta forma a possibilidade
de perceber e colmatar as dificuldades dos alunos, permitindo uma visão real do nível de aprendizagem por parte dos
alunos.



A avaliação segue a denominada avaliação discreta (REUA, art. 4º), com dois momentos de avaliação, cada um com
um peso de 50%, a ocorrerem um a meio do semestre e o outro na época de exames. Como o regulamento permite (cf.
3. do art. 30º), o estudante pode optar pela realização de avaliação final, se o manifestar até ao final da segunda
semana do respetivo semestre.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Being classes of theoretical-practical type, their teaching consists of a permanent teacher-student interaction. The
subjects taught are developed with the participation of students. The professor has, in this way, the ability to
understand and overcome the difficulties of the students, with a vision of the real level of learning by the students.

The evaluation follows the so-called “avaliação discreta” (REUA, art. 4º), with two exams, weighted 50% each,
occurring one in a middle of the semester and the other on the examination period. As REUA allows (cf. 3. do art. 30º),
the student may choose to follow the evaluation by “avaliação final”, if he declares it before the second week of the
corresponding semester.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O ensino recorre a uma metodologia que engloba uma vertente de exposição dos
conteúdos teóricos, complementados com exercícios de aplicação da teoria
aprendida a exemplos específicos. Isto permite a aprendizagem contínua e gradual
das noções e propriedades relativas a teoria de grupos (de Lie) e a sua
representação, bem como as suas aplicações em vários contextos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology encompasses the display of theoretical contents,
supplemented by exercises where the acquired knowledge can be applied to
specific examples. This allows a continuous and gradual acquirement
of the basic theory of Lie groups and of the representation of finite and
compact groups, as well as its applications in various contexts.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Kirillov, Introduction to Lie groups and Lie algebras, Cambridge University Press (2008).

Kowalski, An introduction to the representation theory of groups, American Mathematical Society (2014).

Tom Dieck, Representation theory, Lecture notes, Mathematisches Institut Georg-August-Universität Göttingen (2009).

Woit, Quantum theory, groups and representations: an Introduction. Lecture Notes, Department of Mathematics,
Columbia University (2021).

Hall, Lie groups, Lie algebras, and representations: an elementary introduction, Springer (2015).

Kaplansky, Lie algebras and locally compact groups, University of Chicago Press (1971).

Pontryagin, Topological groups, Gordon and Breach Science Publishers (1986).

Carter, MacDonald & Segal, Lectures on Lie groups and Lie algebras, Cambridge University Press (1995).

Chevalley, Theory of Lie Groups, Princeton University Press (1946).

Anexo II - Análise Harmónica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Análise Harmónica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Harmonic Analysis

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h



9.4.1.5. Horas de contacto:
45h TP

9.4.1.6. ECTS:
6 ECTS

9.4.1.7. Observações:
UC opcional / UC optional

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Supardo Machado Marques Cerejeiras, 4h (TP)

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):
O objectivo desta UC é familiarizar o aluno com os conceitos e técnicas da.análise harmónica abstracta. Baseado nas
propriedades de invariância e simetrias do problema, o aluno deverá ser capaz de construir a transformada de Fourier
apropriada, obter as suas propriedades e aplicar esta à resolução do problema.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of this UC is to familiarize the student with the concepts and techniques of abstract harmonic analysis.
Based on the invariance and symmetry properties of the problem, the student should be able to construct the
appropriate Fourier transform, obtain its properties, and apply it to the resolution of the problem.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
- Transformada de Fourier (definição, propriedades, Teorema de Paley-Wiener, convolução)
- Teoria espectral em álgebras de Banach (álgebras de Banach, Teoria de Gelfand)
- Grupos topológicos, medidas e representações (grupos localmente compactos, medidas de Haar, representações
unitárias, representações integráveis)
- Grupos abelianos localmente compactos (LCA-groups) e transformada de Fourier associada (caractéres,
decomposição espectral de representações unitárias, dualidade. decomposições simétricas)
- Transformada de Fourier sobre grupos compactos (representações de grupos compactos, teorema de Peter-Weyl,
decomposições simétricas. transformada discreta de Fourier)
- Análise de Clifford (Teoria espectral do operador de Dirac, funções monogénicas, transformadas de Fourier)

9.4.5. Syllabus:
- Fourier transform (definition, properties, Paley-Wiener Theorem, convolution)
- Spectral theory in Banach Algebras (Banach algebras, Gelfand theory)
- Topological groups, measures and representations (locally compact groups, Haar measures, unitary representations,
integrable representations)
- Locally compact abelian (LCA) groups and their associated Fourier transform (characters, spectral decompositions of
unitary representations, duality, symmetric decompositions)
- Fourier transform over compact groups (representations of compact groups, Peter-Weyl theorems, symmetric
decompositions, discrete Fourier transforms)
- Clifford analysis (Spectral theory of Dirac operators, monogenic functions, Fourier transforms)

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O plano de estudos está concebido por forma a permitir uma aprendizagem contínua e gradual do conhecimento e dos
objectivos requeridos neste curso. Em particular, os conteúdos programáticos foram elaborados por forma a, na
primeira parte, o aluno adquirir os conhecimentos necessários das ferramentas básicas (transformadas de Fourier e
de Gelfand, e correspondente teoria espectral em espaços de Banach). Numa segunda parte, o aluno é introduzido ao
ambiente abstrato (grupos topológicos e teoria de representação) que permitirá a construção de uma transformada de
Fourier nesse meio, e subsequente estudo das suas propriedades. Numa terceira parte, o aluno aplicará essas
técnicas em ligação com diferentes casos e problemas de complexidade crescente. Tal assegurará a coerência dos
conteúdos programáticos com os objetivos da UC.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The study plan is designed to allow for a continuous and gradual learning of the topics and objectives required in this
course. In particular, the syllabus is constructed such that in a first part the student acquires the necessary knowledge
of the basic tools (Fourier and Gelfand transforms and related spectral theory in Banach spaces). On a second part, the
student is introduced to the abstract picture (topologic groups and representation theory) which will allow for the



construction of a Fourier transform, and subsequente study of its properties. In a third part, the student will apply
these technics in connection with different cases and problems of increasing complexity. This will unsure the syllabus
coherence with the curricular unit’s intended learning outcome.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
São realizadas aulas de cariz teórico-prático, com exposição teórica do conteúdo programático a ser acompanhada
por resolução de exemplos práticos relevantes para o tópico, em paralelo com a resolução de exercícios de nível de
dificuldade crescente. A avaliação segue a denominada avaliação discreta (REUA, art. 4º), com dois momentos de
avaliação, cada um com um peso de 50%, a ocorrerem um a meio do semestre e o outro na época de exames. Como o
regulamento permite (cf. 3. do art. 30º), o estudante pode optar pela realização de avaliação final, se o manifestar até
ao final da segunda semana do respetivo semestre.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes are held, with the theoretical exposition of the syllabus to be accompanied by the
resolution of practical examples which highlight the topics, in parallel to exercises of increasing difficulty. The
evaluation scheme will depend on the person responsible for the course in each year and will comply with the REUA.
The evaluation follows the so-called “avaliação discreta” (REUA, art. 4º), with two exams, weighted 50% each,
occurring one in a middle of the semester and the other on the examination period. As REUA allows (cf. 3. do art. 30º),
the student may choose to follow the evaluation by “avaliação final”, if he declares it before the second week of the
corresponding semester.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de aprendizagem destina-se a permitir e estimular uma aquisição gradual dos conhecimentos teóricos
e práticos, num ambiente pró-ativo de aprendizagem, e que permita ao aluno familiarizar-se com os conceitos e
técnicas de análise harmónica abstrata de uma maneira gradual, direta e fácil. No final da UC o aluno deverá ser capaz
de aplicar os conhecimentos aprendidos a situações concretas. Adicionalmente, a apresentação de exemplos e
exercícios práticos destina-se a estimular o interesse dos alunos nos conteúdos do curso, e suas aplicações a outras
áreas de conhecimento.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning methodology aims to allow and encourage a gradual acquisition of theoretical and practical knowledge, in
a proactive learning environment which allows the student to get familiarized with the concepts and techniques of
abstract harmonic analysis in a gradual, direct, and easy way. At the end of the course, the student should be able to
apply the knowledge to real-life situations. Additionally, the presentation of examples and practical exercises is
intended to stimulate the students' interest in the course and its application to other fields as well as to be able to
construct and use Fourier transforms in concrete practical situations.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
G.B. Folland, A course in abstract harmonic Analysis, 2015. 
Bernstein, Fourier transforms in commutative harmonic analysis, Aveiro, 2006
A. Dietmar, A First Course in Harmonic Analysis, Springer, 2004
J. Wirth, Lectures on Hamonic Analysis, 2018
A. V. Kosyak, Regular, Quasi-regular and Induced Representations of Infinite-dimensional Group, AMS, 2018
E. Kaniuth, A. T. Lau, Fourier and Fourier-Stieltjes Algebras on Locally Compact Groups, AMS, 2018
Y. Katznelson, An introduction to Harmonic Analysis, Cambridge University Press, 2002
B, Simon, Harmonic Analysis, AMS, 2015
A. McIntosh, Clifford algebras, Fourier theory, singular integrals, and harmonic functions on Lipschitz domains, CRC
Press, 1996
F. Sommen, A mini-course in Clifford analysis, Ghent, 2010

Anexo II - Otimização Estocástica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Otimização Estocástica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Stochastic Optimization

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h



9.4.1.5. Horas de contacto:
 45 TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Opcional / Optional

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Agostinho Miguel Mendes Agra (45h)

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):
 Pretende-se que o aluno compreenda as diferenças entre os vários modelos de otimização estocástica de modo a

modelar adequadamente problemas reais. Pretende-se ainda que sejam capazes de resolver problemas práticos
recorrendo a algoritmos adequados. Entre as competências específicas a desenvolver pelos estudantes, destacam-se
a capacidade de modelar problemas reais como problemas de otimização estocástica; capacidade de resolver
problemas de otimização estocástica recorrendo a métodos exatos e aproximados e capacidade de análise e
interpretação dos resultados obtidos no contexto de problemas reais.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The student should understand the differences between the various stochastic optimization models in order to

properly model real problems and they should be able to solve practical problems using appropriate algorithms. It is
intended that the students develop the following specific skills: the ability to model real problems as stochastic
optimization problems; the ability to solve stochastic optimization problems using exact and approximate methods and
the ability to analyze and interpret the results obtained in the context of real problems.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Exemplos clássicos de problemas de otimização estocástica

 2. Propriedades básicas e teoria 
 3. Valor da informação e valor da solução estocástica 

 4. Modelos de Otimização Estocástica
 5. Método L-Shaped para problemas lineares bietápicos com recurso 

 6. Método L-Shaped para problemas inteiros bietápicos com recurso 
 7. Modelos assumindo aversão ao risco

 8. Aproximação e métodos amostrais
 

9.4.5. Syllabus:
 1. Examples of stochastic optimization problems

 2. Basic Properties and Theory
 3. Stochastic Optimization models

 4. The Value of Information and the Stochastic Solution 
 5. Two-Stage Linear Recourse Problems: the L-Shaped Method

 6. Two-Stage Integer Recourse Problems: the L-Shaped Method
 7. Risk Averse Optimization

 8. Approximation and Sampling Methods
 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os conteúdos programáticos incluem a apresentação de exemplos clássicos (Capítulo 1) e dos principais tipos de

modelos estocásticos (Capítulos 3 e 7) e suas propriedades (Capítulos 2 e 3) usados na modelação de problemas reais
bem como os métodos exatos (Capítulos 5, 6, 7) e aproximados (Capítulo 8) mais frequentemente usados na resolução
deste tipo de problemas. A interpretação dos resultados é baseada nos conceitos explorados nos Capítulos 4 e 8.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The syllabus includes the presentation of classic examples (Chapter 1) and the main types of stochastic models

(Chapters 3 and 7) and their properties (Chapters 2 and 3) used in modeling real problems as well as exact methods
(Chapters 5, 6, 7) and approximate (Chapter 8) most frequently used in solving these types of problems. The
interpretation of the results is based on the concepts explored in Chapters 4 and 8.



9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas de exposição dos conteúdos programáticos com apresentação de exemplos e resolução de exercícios. 
Avaliação:
Avaliação discreta consistindo num trabalho prático e em dois testes, todos com o mesmo peso.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures using examples and demonstrative lessons. 

The evaluation is “avaliação discreta”, consisting on a project and two examination tests, all with the same weight

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As aulas de exposição dos conteúdos com apresentação de exemplos e resolução de exercícios combinada com a
realização de dois testes garantem uma formação sólida dos conceitos básicos e na modelação e resolução de
problemas. A realização de um projeto promove a autonomia dos alunos na resolução de problemas obrigando o
aluno a aplicar todos os conhecimentos, desde modelação do problema, resolução e interpretação dos resultados.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures using examples and demonstrative lessons combined with two evaluation tests ensure a training on basic
concepts as well as in modeling and problem solving. The realization of a project promotes the students autonomy in
solving practical problems, forcing students to apply all the acquired knowledge, from modeling, solving, and interpret
the computational results.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
John Birge and François Louveaux, "Introduction to Stochastic Programming", Springer, 2011.
Julia Higle, "Stochastic Programming: optimization when uncertainty matters", Tutorials in Operations Research,
INFORMS, 2005.
P. Kall and S.W. Wallace, "Stochastic Programming", John Wiley & Sons, 1995.
W. B. Powell, “A unified framework for stochastic optimization”, European Journal of Operations Research, 275, 795–
821, 2019. 
Alexander Shapiro , Darinka Dentcheva, Andrzej Ruszczyński, “Lectures on Stochastic Programming: Modeling and
Theory”, Second Edition, 2014. 

Anexo II - Relatividade Matemática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Relatividade Matemática

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Mathematical Relativity

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 M/F

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Opcional

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>



9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Ruivo Herdeiro (45h)

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):
Adquirir competências na área da Teoria da Relatividade Geral de Einstein num interface entre a perspectiva física e a
descrição formal matemática, bem como as suas aplicações à Física Matemática. Em particular: aprender soluções
exatas das equações de Einstein, bem como as suas características físicas e matemáticas; compreender noções de
causalidade, singularidades, problemas do valor inicial e evolução, definições quasi-locais de energia e buracos
negros na teoria da relatividade geral, ganhando competências para analisar estas noções em situações novas.
Desenvolver competências de leitura de artigos científicos e sua apresentação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire skills in the area of Einstein's General Theory of Relativity in an interface between physical perspective and
formal mathematical description, as well as its applications to Mathematical Physics. In particular: learn exact
solutions to Einstein's equations, as well as their physical and mathematical characteristics; understand notions of
causality, singularities, initial value and evolution problems, quasi-local definitions of energy and black holes in
general relativity theory, gaining skills to analyze these notions in new situations. Develop reading skills for scientific
articles and their presentation.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1-Preliminares (relatividade restrita, geometria diferencial: matemáticos vs físicos, relatividade geral)
2-Soluções exatas (espaço-tempo de Minkowski, diagramas de Penrose, solução de Schwarzschild, modelos de
Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker, correspondência, colapso de Oppenheimer-Snyder)
3-Causalidade (passado e futuro, condições de causalidade)
4-Teoremas de singularidade (congruências geodésicas, condições de energia, pontos conjugados, teorema da
singularidade de Hawking, teorema da singularidade de Penrose)
5 - Problema de Cauchy (teorema da divergência, equação de Klein-Gordon, equações de Maxwell: restrições e calibre,
equações de Einstein, equações de restrição, equações de Einstein com matéria)
6-Teorema da massa positiva (massa de Komar, teoria de campo, ação de Einstein-Hilbert, ondas gravitacionais,
massa ADM, teorema da massa positiva, desigualdade de Penrose)
7-Buracos negros (solução de Kerr, fórmula de Smarr, radiação de Hawking e termodinâmica de buraco negro).

9.4.5. Syllabus:
1-Preliminaries (Special relativity, Differential geometry: Mathematicians vs physicists, General relativity)
2-Exact solutions (Minkowski spacetime, Penrose diagrams, The Schwarzschild solution, Friedmann-Lemaître-
Robertson-Walker models, Matching, Oppenheimer-Snyder collapse)
3-Causality (Past and future, Causality conditions)
4-Singularity theorems (Geodesic congruences, Energy conditions, Conjugate points, Existence of maximizing
geodesics, Hawking’s singularity theorem, Penrose’s singularity theorem)
5-Cauchy problem (Divergence theorem, Klein-Gordon equation, Maxwell’s equations: constraints and gauge,
Einstein’s equations, Constraint equations, Einstein equations with matter)
6-Positive mass theorem (Komar mass, Field theory, Einstein-Hilbert action, Gravitational waves, ADM mass, Positive
mass theorem, Penrose inequality)
7-Black holes (Kerr solution, Killing horizons, Smarr’s formula and the first law, Second law, Hawking radiation and
black hole thermodynamics).

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O curriculum da unidade curricular cobre a formação básica em Relatividade Matemática, de acordo com os textos de
referência da área. Os 7 capítulos do programa cobrem as noções que se pretendem que o estudante aprenda,
nomeadamente: soluções exatas das equações de Einstein, bem como as suas características físicas e matemáticas;
noções de causalidade, singularidades, problemas do valor inicial e evolução, definições quasi-locais de energia e
buracos negros na teoria da relatividade geral.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curriculum of the course covers basic training in Mathematical Relativity, according to the reference texts in the
area. The 7 chapters of the program cover the notions that the student is intended to learn, namely: exact solutions of
Einstein's equations, as well as their physical and mathematical characteristics; notions of causality, singularities,
initial value problems and evolution, quasi-local definitions of energy and black holes in general relativity theory.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas TP serão expositivas, no quadro, com exposição detalhada da derivação de conceitos e fórmulas
matemáticas, complementada com resolução de exercícios. Conteúdos multimédia, nomeadamente vídeos serão
usados para enriquecer a exposição e clarificar ideias. A avaliação terá duas componentes (avaliação discreta). Uma
componente será um teste/exame (peso de 50%) que poderá ser com consulta. A segunda componente (peso de 50%)
será a leitura e apresentação de um artigo científico, acordado entre o docente e cada estudante.



9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The TP classes will be expository, on the board, with detailed exposition of the derivation of mathematical concepts
and formulas, complemented with problem solving. Multimedia content, namely videos will be used to enrich the
exhibition and clarify ideas. The assessment will have two components (“avaliação”). One component will be a
test/exam (50% weight) that can be consulted. The second component (50% weight) will be the reading and
presentation of a scientific article, agreed between the teacher and each student.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino escolhida enquadra-se na metodologia tradicional para uma unidade curricular com estas
características, privilegiando a exposição detalhada dos conceitos e técnicas no quadro que são reforçados com
resolução de exercícios. Esta exposição e resolução de exercícios irão estimular a aprendizagem dos tópicos
propostos como objectivo. A avaliação irá reforçar esta aprendizagem, ao obrigar os estudantes a rever os tópicos e a
apresentação de um artigo científico ira desenvolver o contacto com a investigação e capacidade expositiva dos
estudantes.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The chosen teaching methodology fits the traditional methodology for a curricular unit with these characteristics,
favoring the detailed exposition of concepts and techniques in the framework that are reinforced with exercise
resolution. This exposition and resolution of exercises will stimulate the learning of the topics proposed as an
objective. The assessment will reinforce this learning by forcing students to review the topics and the presentation of a
scientific article will develop contact with research and develop the students’ expository capacity.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Mathematical Relativity, J. Natário, https://arxiv.org/pdf/2003.02855.pdf 
The large scale structure of space-time, S.W. Hawking & G. F. R. Ellis, Cambridge Monographs on Mathematical
Physics, Cambridge University Press, 1973 
General Relativity, Robert M. Wald, The University of Chicago Press, 1984 
Relativity and Cosmology: Volume 5 of Modern Classical Physics , KIp S. Thorne and Roger D. Bandford, Princeton
University Press (2021)
General Relativity and its Applications: Black Holes, Compact Stars and Gravitational Waves, V. Ferrari, L. Gualtieri, P.
Pani, CRC Press (2020)

Anexo II - Teoria da Complexidade

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teoria da Complexidade

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Complexity Theory

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h 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):
 



Alexandre Madeira (45h)

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):
Esta unidade curricular tem por objectivo munir o estudante com as noções subjacentes à classificação de problemas
computacionais relativamente à sua complexidade. Esta pretende preparar o estudante com conhecimentos sólidos
que lhe permitam analisar formalmente a complexidade de problemas computacionais concretos. Espera-se que estas
capacidades a adquirir possam ser, não apenas relevantes para a tomada de decisão sustentada nos processos de
análise e desenvolvimento de sistemas computacionais, como na análise algorítmica presente noutros contextos
distintos (e.g. nos diversos ramos da matemática e engenharia).

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this course is to endow the students with knowledge to classify computational problems with respect of its
complexity. It intends to prepare the student with solid background to formally analyse the complexity of concrete
computational problems. It is expected that these achieved skills may not only be relevant for sustained decision
making in the processes of analysis and development of computational systems, but also in the algorithmic analysis
present in other contexts (e.g. in other branches of mathematics and engineering).

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1 - Medidas de Complexidade de Problemas e de Algoritmos: Notação assimptótica. Computabilidade de funções e
decidibilidade de predicados. 
2 - Classes de Complexidade Deterministas: DTIME[t]. PTime. Redutibilidade polinomial. Algoritmos polinomiais: 2-
SAT, 2-colorável.
3 – Classes de Complexidade Não Deterministas: NTIME[t]. NP. Completude-NP. Teorema de Cook-Levin.
Transformações polinomiais: 3SAT, clique, colorabilidade, ciclo hamiltoniano, problemas de partições. Tempo pseudo-
polinomial. Completude-NP forte. NP-difícil.
4 – Complexidade Espacial: DSPACE[s]. Teorema da compressão linear espacial. PSPACE, NPSPACE. PSPACE =
NPSPACE. Completude-PSPACE. L, NL e completude-NL. NL=coNL. 
5- Teoremas de Hierarquia.
6 – Classes de Complexidade Probabilistas: BPP, RP, ZPP. Sistemas de prova: IP = PSPACE.

9.4.5. Syllabus:
1 - Measures of Computational Complexity of Problems and Algorithms: Asymptotic notation. Computability of
functions and predicates. 
2 – Deterministic Complexity Classes: DTIME[t]. PTime. Polynomial reducibility. Polynomial algorithms: 2-SAT, 2-
colourability.
3 - NP and NP-completeness: NTIME[t]. NP. Polynomial time verification. NP-completeness. Cook-Levin Theorem.
Polynomial transformations: 3-satisfiability, clique, colourability, Hamilton cycle, partition problems. Pseudo-
polynomial time. Strong NP-completeness. NP-hardness.
4 - Space Complexity: DSPACE[s]. Linear Space Compression Theorem. PSPACE, NPSPACE. PSPACE = NPSPACE.
PSPACE-completeness. L, NL and NL-completeness. NL=coNL. 
5 - Hierarchy Theorems.
6 - Randomized Complexity Classes: BPP, RP, ZPP. Interactive proof systems: IP = PSPACE.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta unidade curricular e os conteúdos programáticos são uma oferta clássica/usual em cursos de Matemática e
Ciências da Computação. O objetivo de capacitar os estudantes para a análise da complexidade computacional de
problemas é refletido pela estrutura do seu programa: desde a formalização das noções de complexidade (secção 1),
passando pelo estudo das diferentes classes de complexidade computacional (secções 2-4, 6) e culminando com o
Teorema da Hierarquia (secção 5) o qual promove uma visão global deste domínio de estudo, central na área da
computação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is a classic offer in Mathematics and of most foundational computer science courses. Its objective of
preparing students to estimate the computational complexity of solving concrete algorithmic problems, is reflected in
the structure of its syllabus: the notions of complexity are formalized (Sec 1), different classes of computational
complexity are studied (Sec 2-4, 6); and it culminates with the Hierarchy Theorem (Sec 5), that provides an overview of
this central area of computation.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas têm natureza teórico-prática, com exposição oral, onde os conceitos introduzidos são ilustrados com
exemplos. É proposta a resolução de diversos exercícios na aula sobre os conceitos introduzidos.
A avaliação segue a denominada avaliação discreta (REUA, art. 4º), com dois momentos de avaliação, cada um com
um peso de 50%, a ocorrerem um a meio do semestre e o outro na época de exames. Como o regulamento permite (cf.
3. do art. 30º), o estudante pode optar pela realização de avaliação final, se o manifestar até ao final da segunda
semana do respetivo semestre.



9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes have an expositive nature, where the introduced concepts are illustrated with examples. Small assignments on
the concepts introduced are given in the class.
The evaluation follows the so-called “avaliação discreta” (REUA, art. 4º), with two exams, weighted 50% each,
occurring one in a middle of the semester and the other on the examination period. As REUA allows (cf. 3. do art. 30º),
the student may choose to follow the evaluation by “avaliação final”, if he declares it before the second week of the
corresponding semester.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Tratando-se de uma UC de segundo ciclo, que aborda conceitos com alguma profundidade, assume-se que o
estudante já tenha a preparação matemática suficiente para trabalhar autonomamente na consolidação das noções a
assimilar. Neste sentido, todas as apresentações técnicas serão ilustradas por vários exemplos, acompanhados por
um conjunto significativo de exercícios, de profundidade diversa, para resolução em aula e em estudo individual. 

Este modelo de ensino, que promove a exploração e o trabalho autónomo do estudante, vai ao encontro do objectivo
traçado da sua preparação para a análise de complexidade de problemas concretos. 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a second cycle course, that approach deeply concepts, we assume that the student already has mathematical
maturity enough to work autonomously on consolidating the notions to learn. In this view, all the technical
presentations are illustrated with a myriad of examples, supported by a significant set of exercises, with distinct
deepness, to be solved in class-room and in individual study. 

This teaching model, which promotes the exploration and autonomous work of the student, follows the objective of
preparing them for the analysis of concrete problems computational complexity.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
[1] Arora, S. and Barak, B. (2009) Computational Complexity: A Modern Approach. Cambridge University Press,
Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9780511804090

[2] Brattka, V. and Hertling, P. (2021). Handbook of Computability and Complexity in Analysis. Springer. ISBN - 978-
3030592332.

[3] Papadimitriou, C. (1994) Computational Complexity. New York:Addison-Wesley.

[4] Wegener, I. (2005) Complexity Theory, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg. ISBN:978-3-540-21045-0

[5] Sipser, M. (2012) Introduction to the Theory of Computation 3rd Edition. Cengage Learning, ISBN-10: 113318779X,
ISBN-13: 978-1133187790.

Anexo II - Teoria dos Grafos e Aplicações

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teoria dos Grafos e Aplicações

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Graph Theory and Applications

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral/semester

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):
Paula Rama, com todas as horas de contacto /Paula Rama, all contact hours

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não se aplica/Not applied

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar uma formação em Teoria dos Grafos e suas Aplicações, cobrindo os principais tópicos desta área e as
suas relacões com diversos modelos de problemas da vida real. Espera-se que a formação alcançada permita
compreender conceitos, resultados e algoritmos da Teoria dos Grafos aplicada à resolução de problemas associados
aos grandes desafios com que a sociedade se confronta.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide training in Graph Theory and its Applications, covering the main topics in this area and their relations with
various models of real-life problems. It is expected that the training achieved allows the understanding of concepts,
results and algorithms of Graph Theory applied to the resolution of problems associated with the great challenges
facing society.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Grafos de Euler e grafos de Hamilton. Condições necessárias e/ou suficientes; Problema do carteiro chinês;
Códigos de Gray; Problema do caixeiro viajante. Algoritmos. 
2. Conjuntos independentes, cliques e colorações. Grafos de Hamming e quadrados latinos; coberturas de arestas por
vértices; Teorema de Galai. 
3. Grafos planares e generalizações. Fórmula de Euler; Dualidade; Grafos platónicos; Grafos com genus positivo;
Mapas e colorações. 
4.Tópicos de teoria algébrica dos grafos. Propriedades espectrais dos grafos; Teorema do entrelaçamento e teorema
da matriz-árvore.

9.4.5. Syllabus:
1. Euler graphs and Hamiltonian graphs. Necessary and/or sufficient conditions; Chinese postman's problem; Gray
codes; Traveling salesman problem. Algorithms.
2. Independent sets, cliques and colorings. Hamming graphs and Latin squares; edge covers by vertices; Galai's
Theorem. 
3. Planar graphs and generalizations. Euler's formula; Duality; Platonic graphs; Graphs with positive genus; Maps and
Colorings. 
4. Topics on algebraic graph theory. Spectral properties of graphs; Interlacing theorem and Matrix-tree theorem.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos apresentados são essenciais para obter conhecimentos avançados na teoria dos grafos
e aplicações. Esta unidade curricular vai contribuir para que os alunos possam compreender e resolver problemas
desta área, desde questões teóricas a aplicações do mundo real.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The topics presented in the syllabus are essential to obtain an advanced knowledge on graph theory and its
applications. This course will allow students understand and solve problems in this area, from theoretical problems to
real world applications.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação dos conceitos, resultados e algoritmos acompanhados por exemplos ilustrativos e resolução de
problemas na aula. Apresentação de exemplos de aplicações que ilustram as relações dos tópicos estudados com
problemas da vida real.
A avaliação é do tipo “discreta”, consistindo de 3 trabalhos propostos ao longo do semestre (com o peso total de 50%)
e de uma prova escrita (com peso de 50%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of concepts, results and algorithms accompanied with illustrative examples and problem solving.
Presentation of applications that illustrate the connections of the topics studied with real-life problems.
The evaluation is “avaliação discreta”consisting of 3 problems proposed along the semester (with total weight of 50%)
and a written exam (with 50% of weight). 

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



As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular. Em particular, a apresentação
de vários tópicos da teoria dos grafos pelo docente, acompanhada pelos exemplos ilustrativos e pela resolução de
problemas por parte dos alunos, permitem contribuir para a aprendizagem da matéria lecionada.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course. In particular, the presentation of various
topics of graph theory, accompanied by illustrative examples and the resolution of problems by the students,
contribute to the learning of the subject taught.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. J.M. Aldous, R.J. Wilson, Graphs and applications: an introductory approach, Springer, 2000.
2. J. A. Bondy, U. S. R. Murty, Graph Theory, Springer, 2008.
3. D. M Cardoso, J. Szymanski, M. Rostami, Matemática Discreta: combinatória, teoria dos grafos e algoritmos, Escolar
Editora, 2008.
4. D. Cvetkovic, P. Rowlinson, S. Simic, An introduction to the theory of graph spectra, Cambridge University Press,
2010.
5. R. Diestel, Graph Theory, Springer, 2016.
6. J.F. da Costa, P. Gouveia, Matemática Discreta, IST Press, 2019.

Anexo II - Econometria Temporal e Espacial

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Econometria Temporal e Espacial

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Time and Spatial Econometrics

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Alguns pré-requisitos incluem conhecimentos de estatística, econometria, conhecimentos de teoria económica,

financeira, gestão e territorial/espacial, bem como sistemas de informação baseados em fundamentos de programação
(alguns conteúdos apreendidos em UCs obrigatórias do primeiro semestre), não sendo elemento limitativo de acesso
e frequência à UC.

 A ênfase é dada aos factos e métodos da análise econométrica de séries temporais e de econometria espacial. Serão
providenciadas conclusões e provas sobre fórmulas básicas e modelos permitindo aos alunos entender princípios da
teoria das ciências sociais. 

 Lecionada por módulos.
 Será predominantemente usado o software R, STATA, E-Views, SPSS, outros.

9.4.1.7. Observations:
 Some prerequisites include knowledge of statistics, econometrics, knowledge of economic, financial, management and

territorial / spatial theory, as well as information systems based on programming fundamentals (some contents learned
in compulsory first semester UCs), not being a limitation to access and frequency to the UC.

 Emphasis is given to the facts and methods of time series and spatial econometrics analysis. Conclusions and
evidence on basic formulas and models will be provided enabling students to understand principles of social science
theory.

 Lectures by modulus.
 R, STATA, E-Views, SPSS, and other, softwares will be predominantly used.

 

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Mara Teresa da Silva Madaleno (22,5h)



9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 João Lourenço Marques (22,5h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC tem como objetivo fundamental a capacitação dos estudantes para analisar e compreender, através de

ferramentas e modelos de análise temporal e espacial, fenómenos complexos em ciências sociais (e.g. Economia,
Planeamento, Finanças, Gestão, etc.). Permitirá mais especificamente: i) a familiarização com conceitos e métodos da
teoria e análise de series temporais e de econometria espacial; ii) entender métodos, ideias, resultados e conclusões
que se encontram em publicações científicas da área (livros e artigos); iii) distinguir entre séries temporais, cross-
section e painel e perceber os problemas e os desafios associados à modelação e análise destes diferentes tipos de
bases de dados; iv) incorporar a interdependência da maioria das ciências sociais com a sua análise empírica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The main objective of this course is to enable students to analyze and understand, through tools and models of

temporal and spatial analysis, complex phenomena in social sciences (eg Economics, Planning, Finance, Management,
etc.). More specifically, it will allow: i) familiarization with concepts and methods of theory and analysis of time series
and spatial econometrics; ii) understand methods, ideas, results and conclusions found in scientific publications in the
area (books and articles); iii) distinguish between time series, cross-section and panel data and understand the
problems and challenges associated with the modeling and analysis of these different types of databases; iv)
incorporate the interdependence of most social sciences with their empirical analysis.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Módulo I - Análise de Dados Temporais

 I.1.Introdução. Tipos de dados temporais 
 I.2. Comportamento de dados, tratamento e testes de especificação 

 I.3. Formação de bases de dados temporais: especificações econométricas iniciais
 I.4. Modelos autorregressivos; Modelos de vetor autorregressivo e aplicações económicas e econométricas;

Causalidade e Cointegração: testes e soluções econométricas
 I.5. Modelos econométricos de volatilidade: análise e aplicação
 

Módulo II - Análise de Dados Espacial 
 II.1 Introdução 

 II.2 Tipos de dados; Heterogeneidade e dependência espacial; Medição da associação e correlação espacial
 II.3. Modelos lineares de dependência espacial

 II.4. Modelos de análise de dados espaciais em painel 
 II.5. Comparação e seleção de modelos de análise de dados espaciais

 II.6. Tópicos adicionais de análise de dados espaciais: geoestatística e interpolação 
 

9.4.5. Syllabus:
 Module I - Time Series Analysis

 I.1.Introduction. Types of time series data
 I.2. Data behavior, treatment and specification tests

 I.3. Time series data base formation: initial econometric specifications
 I.4. Autoregressive models; Vector Autoregressive models and econometric and economic applications; Causality and

Cointegration: tests and econometric solutions
 I.5. Econometric Volatility models: analysis and applications

 
Module II - Spatial Data Analysis

 II.1 Introduction
 II.2 types of data; Heterogeneity and spatial dependence; Association measurement and spatial correlation

 II.3. Linear models of spatial dependence
 II.4. Dashboard spatial data analysis models

 II.5. Comparison and selection of spatial data analysis models
 II.6. Additional Spatial Data Analysis Topics: Geostatistics and Interpolation

 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Com o módulo I os alunos ficarão aptos a analisar e modelizar processos estocásticos (em dados temporais: modelos

de cointegração e vetores de erro autorregressivo, modelos autorregressivos desfasados, modelos de volatilidade e
entendem a aplicação económica - ARMA (p,d,q) e ARIMA; Já com o módulo II os alunos ficam aptos a aplicar análises
de séries em dados espaciais (dependência espacial da variável dependente, e dependência espacial do erro).

 Os métodos e modelos a utilizar em cada um dos módulos terão demonstrações práticas usando dados económicos
reais, softwares econométricos e modelização em R.

 Com a lecionação de ambos os módulos de forma gradual os alunos aprenderão como i) diagnosticar tendências
espaciais e temporais nos dados; ii) estimar parâmetros estruturais em modelos de regressão temporal e espacial; iii)
calcular, apresentar e analisar efeitos em dados temporais e espaciais; iv) usar modelização temporal e espacial. 

 

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



With module I students will be able to analyze and model stochastic processes (in temporal data: cointegration models
and vector autoregressive models, lagged autoregressive models, volatility models and understand the economic
application - ARMA (p, d, q); With module II, students are able to apply series analysis to spatial data (spatial
dependence of the dependent variable, and spatial dependence of the error).
The methods and models to be used in each module will have practical demonstrations using real economic data,
econometric software and R modeling.
By teaching both modules gradually, students will learn how to (i) diagnose spatial and temporal trends in the data; ii)
estimate structural parameters in temporal and spatial regression models; iii) calculate, present and analyze effects on
temporal and spatial data; iv) use temporal and spatial modeling.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegiam-se aulas teórico-práticas; práticas em laboratórios de informática; estudo autónomo através do software
utilizado na UC (home work assignments usando R e outros softwares econométricos, trabalhar com dados
económico-financeiros, dados disponíveis online, uso de big data) e estudo autónomo com recurso a literatura
científica publicada na área.
Antes do exame os estudantes devem demonstrar as suas competências para a recolha e análise dados (temporais e
espaciais) através da realização de um trabalho empírico aplicado a um contexto real; e de um exame final escrito.
Propõe-se para nota final a ponderação dos diferentes itens: trabalho aplicado a séries temporais, a dados espaciais
ou ambos (25%); apresentação (5%), home work assignments (30%) e exame escrito final (40% - inclui matérias dos
dois módulos; que pode ser prático com recurso a software, não necessariamente teórico), privilegiando-se assim o
método de avaliação contínua.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes are privileged; practices in computer labs; autonomous study through the software used
in the UC (home work assignments using R and other econometric software, working with economic and financial data,
data available online, use of big data) and autonomous study using the scientific literature published in the area.
Prior to the exam students should demonstrate their skills for collecting and analyzing data (temporal and spatial) by
performing empirical work applied in a real context; and a final written exam. It is proposed for final grade the
weighting of the different items: work applied to time series, spatial data or both (25%); presentation (5%), homework
assignments (30%) and final written exam (40% - includes subjects from the two modules; it may be practical using
software, not necessarily theoretical), thus favoring the continuous assessment method.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O foco da UC é no uso de softwares empíricos, econométricos e R para produzir relatórios analíticos de aplicação
prática a situações reais relacionadas com a economia, as finanças, a gestão empresarial, as políticas públicas e o
planeamento. Fomenta-se a transformação destes relatórios em artigos de investigação e dissertações. Sendo o
objetivo principal da UC capacitar os estudantes para a utilização de ferramentas e modelos de análise temporal e
espacial no contexto das ciências sociais, com estreita ligação a problemas concretos, incentivam-se os estudantes a
desenvolver aplicações empíricas que atendam a desafios complexos de empresas e instituições, desde que
enquadrem nos conteúdos programáticos da UC.
O enfoque da UC fica assim dividido entre modelização, desafios, técnicas, análise, interpretação e projeção de
resultados utilizando-se para o efeito modelos de séries temporais e de econometria espacial.
Através das aulas de cariz teórico prático, trabalhos de grupo e individuais, bem como as sessões práticas de cariz
informáticos com aplicações concretas usando-se dados do “mundo real”, os alunos conseguem explicar quando e
como usar técnicas econométricas de séries temporais e de econometria espacial. As aulas têm como intuito ajudar
os alunos e a capacitar os mesmos na sua habilidade de estimar e interpretar resultados de modelos de séries
temporais, passando-se pelas metodologias simples de análise de séries em painel, e de econometria espacial,
demonstrando-se como se aplicam os vários métodos.
Deste modo, as aulas permitem ao aluno desenvolver capacidades de estimação e interpretação de modelos de
econometria espacial para analisar relações socioeconómicas e interações entre o ser humano e o ambiente que o
rodeia, sendo que as aulas permitem aos alunos usar ferramentas de análise de séries temporais e de econometria
espacial em R e outras ferramentas de análise de dados específicas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The focus of UC is on the use of empirical, econometric and R software to produce analytical reports of practical
application to real situations related to economics, finance, business management, public policy and planning. The
transformation of these reports into research articles and dissertations is encouraged. As the main objective of the
course is to enable students to use tools and models of temporal and spatial analysis in the context of social sciences,
with close links to concrete problems, students are encouraged to develop empirical applications that meet complex
business challenges and institutions, as long as they fit the syllabus of the UC.
The UC approach is thus divided between modeling, challenges, techniques, analysis, interpretation and projection of
results using time series and spatial econometric models.
Through hands-on, group and individual lessons, as well as hands-on computer sessions with concrete applications
using “real world” data, students can explain when and how to use time series and time series econometric
techniques, and spatial econometrics. The classes are intended to help students and enable them in their ability to
estimate and interpret time series model results, going through the simple methodologies of panel series analysis and
spatial econometrics, demonstrating how are the various methods applied.
In this way, the classes allow the student to develop estimation and interpretation skills of spatial econometrics
models, to analyze socioeconomic relationships and interactions between the human being and the surrounding
environment, and the classes allow students to use time series analysis tools in R and R spatial econometrics and
other specific data analysis tools.



9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Arbia, G., A Primer for Spatial Econometrics: With Applications in R. New York: Palgrave Macmillan, 2014. 
Basile R., Mìnguez, J.M.,Advances in spatial econometrics: parametric vs. semiparametric spatial autoregressive
models, in Commendatore Pasquale, and Kubin Ingrid (Eds.), Springer, 2017.
Enders W., Applied Econometric Time Series. John Wiley & Sons, Inc., 1995.
Elhorst, J. P. (2014). Spatial econometrics: from cross-sectional data to spatial panels (Vol. 479, p. 480). Heidelberg:
Springer.
Hamilton, J.D., Time Series Analysis. Princeton University Press, 1994. ISBN: 9780691042893.
Shumway and Stoffer, Time Series Analysis and its applications, with examples in R, 3rd edition, Springer, 2011.
Wooldridge, J.M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th Edition. South Western Cengage Learning, USA,
2013. 
Ward, Michael D. and Gleditsch, K. S., Quantitative Applications in the Social Sciences: Spatial Regression Models.
SAGE Publications Inc, 2008. 

Anexo II - Métodos Quantitativos Avançados

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Métodos Quantitativos Avançados

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Advanced Quantitative Methods

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Opcional

9.4.1.7. Observations:
 Optional

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Maria da Conceição Cristo Santos Lopes Costa (45h 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):
 Os principais objetivos desta unidade curricular são a uniformização de conhecimentos base na área da econometria e

a consolidação e aprofundamento de conhecimentos introdutórios de estimação e inferência estatística no contexto
da análise de regressão. O modelo de regressão linear clássico é um tema essencial à inferência econométrica, pelo
que, no final da unidade curricular, se espera que um estudante seja capaz de o aplicar na modelação de situações
reais, depois de validados os correspondentes pressupostos e assegurada a qualidade do ajuste. Em caso de falha
nos pressupostos da abordagem clássica, espera-se também que o estudante seja capaz de contornar esses
obstáculos ou recorrer a metodologias alternativas, também abordadas no âmbito desta unidade curricular.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The main purposes of this course are the standardization of basic common knowledge in the field of econometrics,

and the consolidation and deepening of introductory knowledge about estimation and statistical inference in the
context of regression analysis. The classic linear regression model is an essential subject in econometric inference,
so, at the end of the course, a student is expected to be able to apply it in the modeling of real situations, after



validating the corresponding assumptions and ensuring the quality of the adjustment. In case of violation of the
classical assumptions, it is also expected that the student will be able to overcome these obstacles or resort to
alternative methodologies, also addressed in the scope of this curricular unit.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. O modelo uniequacional de regressão linear múltipla
1.1 Método dos mínimos quadrados ordinários (MQO)
1.2 Hipóteses clássicas do modelo
1.3 Propriedades dos estimadores dos MQO
2. Análise estatística do modelo de regressão linear múltipla
2.1 A hipótese da normalidade
2.2 Testes de hipóteses sobre coeficientes individuais e teste da significância global da regressão
3. Situações de violação das hipóteses clássicas do modelo de regressão linear
3.1 Erros de especificação
3.2 Multicolinearidade
3.3 Heterocedasticidadade
3.4 Autocorrelação
4. Metodologias alternativas à análise de regressão
5. Sistemas de Equações Simultâneas
6. Econometria das Séries Temporais
6.1 Modelos AR, MA, ARMA, ARIMA, Error-Correction models
6.2 Testes a raízes unitárias e testes de cointegração

9.4.5. Syllabus:
1. The uniequacional model of multiple linear regression
1.1 Ordinary least squares method (OLS)
1.2 Classical hypothesis
1.3 Properties of the estimators of the OLS
2. Statistical analysis of the multiple linear regression model
2.1 Normality hypothesis
2.2 Hypothesis tests on individual coefficients, and on the global significance of regression
3. Situations of violation of classical assumptions of the linear regression model
3.1 Specification errors
3.2 Multicollinearity
3.3 Heteroskedasticity
3.4 Autocorrelation
4. Simultaneous Equations Model (SEM)
5. Info-Metrics
6. Econometrics of Time Series.
6.1 Time series models: AR, MA, ARMA, ARIMA, Error-Correction models
6.2 Unit roots tests and cointegration tests

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos estão de acordo com diversos textos de referência introdutórios à área de econometria
que visam aprofundar os fundamentos teóricos e práticos duma primeira abordagem à análise econométrica, objetivo
partilhado por esta unidade curricular. O modelo de regressão linear clássico e a correspondente validação de
pressupostos são temas incontornáveis em inferência na área da econometria, pelo que o seu estudo aprofundado é
essencial à compreensão, análise e modelação de situações reais.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this curricular unit comply with several introductory reference texts in the econometrics area aimed at
deepening the theoretical and practical foundations of a first approach to the econometric analysis, an objective
shared by this course. The classic linear regression model and the corresponding validation of assumptions are
unavoidable themes in econometric inference, so its in-depth study is essential to the understanding, analysis and
modeling of real situations.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino desta unidade curricular (UC) baseia-se na perspetiva teórico-prática de ensino: o docente
apresenta definições e conceitos e desenvolve resultados relativamente ao conteúdo programático da UC, seguindo-
se a ilustração e a aplicação prática com exemplos e exercícios, quando adequado. Seguidamente apela-se à
participação dos alunos com a realização de exercícios ou o desenvolvimento de outros resultados. Enfatiza-se o
estímulo ao trabalho autónomo, tendo em vista a preparação dos alunos para os momentos de avaliação e para a sua
vida profissional futura. Sempre que possível recorre-se à utilização de software (Matlab, SPSS, R ou Stata) para
ilustração e aplicação com exemplos práticos.
A avaliação é realizada através de dois testes e um trabalho.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology of this curricular unit (UC) is based on the TP perspective of education: the teacher
provides definitions and concepts and develops results regarding the program content of the UC, followed by practical
applications with examples and exercises, when appropriate. Then appeals to the participation of students, through



exercises and development of auxiliary results. This methodology emphasizes the encouragement of autonomous
work, having in view the preparation of the students for their evaluation and future work. Whenever possible, software
(Matlab, SPSS, R or Stata) is used for illustration and application with practical examples. 
The evaluation is carried out through two tests and one work assignment

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Pretende-se que a realização de exercícios e o desenvolvimento de resultados relacionados com o conteúdo
programático da unidade curricular (UC) seja feita de forma autónoma por cada aluno, no sentido de desenvolver as
suas competências e fomentar a sua capacidade de resolução de problemas. Fomenta-se a construção de estratégias
individuais de resolução de problemas tendo em vista o prosseguimento dos estudos ou o desenvolvimento de
trabalhos de investigação e o bom exercício da atividade profissional.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is desirable that the resolution of exercises and the development of theoretical results related to the syllabus of the
curricular unit (UC) is conducted in an autonomous way by each student in order to develop their own skills and
enhance their problem-solving ability. The construction of individual strategies of problem solving is vigorously
promoted having in mind further education, research activities or the proper exercise of professional activity.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Mendes de Oliveira, M., Delfim Santos, L., Fortuna, N. (2011) Econometria, Escolar Editora.
Gujarati, D.N. (2004) Basic Econometrics, 4th Edition, McGraw-Hill Publishing.
Wooldridge, J.M. (2009) Introductory Econometrics - A Modern Approach, 4th Edition, South-Western College
Publishing.
Greene, W. (2011) Econometric Analysis, 7th Edition, Prentice Hall, New Jersey.
Golan, A. (2018) Foundations of info-Metrics - Modeling, Inference and Imperfect Information, Oxford University Press

Anexo II - Estatística e Otimização para Apoio à Decisão

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Estatística e Otimização para Apoio à Decisão

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Statistics and Optimisation for Decision Making

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h 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):
 Eugénio Alexandre Miguel Rocha (22,5h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 João José Lourenço Marques (22,5h)

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



Esta UC tem como objetivo fundamental capacitar os estudantes com as competências básicas de utilização de
técnicas estatísticas e de otimização que permitam refletir uma visão informada e crítica de um determinado problema.
O programa consiste em duas partes que, embora independentes per si, podem ser relacionadas em problemáticas
específicas. Pretende familiarizar os estudantes com um conjunto de conceitos básicos de estatística e otimização,
capacitando-os para tratar e analisar dados (descrição, inferência, modelação) que permitam produzir informação
(visualização e interpretação) de apoio ao processo de tomada de decisão (ambiente empresarial e de prestação de
serviços públicos ou de forma mais generalizada de planeamento territorial): realização de diagnósticos exploratórios
de caraterização de uma determinada realidade ou problema e/ou aplicação de um conjunto de soluções genéricas
para responder a problemas de otimização e escolha de soluções para situações em contexto real.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course syllabus contains the fundamental concepts and techniques of statistics and optimisation that are required
to deal with problems in Social Sciences and adjacent domains. The course content is divided in two parts, which by
itself are independent, but can be related in concrete problems and applications in the field. It intends to provide the
students with the standard mechanisms to effectively apply data analytics (descriptive, inference, modelling) with the
aim of decision making (in a business context or a public service context). Furthermore it gives students the basic
tools to optimize the modelling parameters in order to determine the optimal choices of real problems.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 (Estatística)
- Fundamentos de análise de dados (procedimentos, funções de distribuição, amostragem e teorema do limite central,
- Pré-processamento (dados omissos, outliers, transformações);
- Exploração de dados (problemas, desafios); 
- Abordagens analíticas (estatística paramétrica e não paramétrica); 
- Análise estatística descritiva (estimações e testes de hipótese);
- Análise estatística multivariada (análise de regressão e PCA).

Módulo 2 (Otimização)
- Otimização com e sem restrições (introdução; métodos de pontos críticos, multiplicadores de Lagrange);
- Linear (formulação, algoritmos, ferramentas, aplicações);
- Quadrática (formulação, algoritmos, ferramentas, aplicações);
- Não linear (classes de problemas, (meta)heurísticas, algoritmos, ferramentas, aplicações);
- Otimização em grafos e problemas em redes (conceitos, modelação, algoritmos, ferramentas).

9.4.5. Syllabus:
Module 1 (Statistics)
- Fundamentals in data analysis (procedures, distribution functions, sampling and Central Limit theorem);
- Pre-processing (missing values, outliers, transformations);
- Data exploration (problems, difficulties);
- Analytical approaches (parametric and nonparametric statistics);
- Descriptive statistics (estimations and test of hypothesis); 
- Multivariable statistics (regression and PCA).

Module 2 (Optimisation)
- Optimisation with and without restrictions (introduction, critical point methods, Lagrange multipliers);
- Linear (formulation, algorithms, tools, applications);
- Quadratic (formulation, algorithms, tools, applications);
- Nonlinear (classes of problems, (meta)heuristics, algorithms, tools, applications);
- Optimisation in graphs and networks (concepts, modelling, algorithms, tools).

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Dada a abordagem multidisciplinar dos problemas e desafios societais, quer na esfera privada, quer na esfera pública
é fundamental ter uma visão geral das técnicas disponíveis e fundamentais em processos de apoio à decisão. Deste
modo, o programa desta unidade curricular abrange um conjunto de técnicas, estruturadas em dois grandes grupos: i)
por um lado, um técnicas estatísticas basilares, enquadradas no contexto lato das abordagens de análise de dados,
dos seus desafios, requisitos, principais constrangimentos e possíveis soluções (módulo 1); ii) por outro lado, a
introdução aos problemas de otimização, permitirá dotar os alunos com um conjunto de técnicas que permitam a
formalização e especificações de possíveis soluções face aos padrões estatísticos detetados e desafios societais
colocados (módulo 2).
Os conteúdos lecionados são também importantes para a coerência de futuras unidade curriculares.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Societal problems are quite multidisciplinary (in the private and public sectors), so it is of major importance to have a
good and global vision of the available tools for decision making. The syllabus focus on the two main topics: statistics
(as a way to analyse data, interpret and model problems) and optimization (as a way to be able to determine best
choices/solutions). Teaching the topics together allow to emphasize the mechanism that allow to transform raw data in
meaningful decision making proposals. This sequence of teaching topics not only guarantees the achievement of
defined learning objective, but the concept are also important for advanced courses.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):



Nas aulas teórico-práticas são discutidos os modelos, conceitos e técnicas que serão utilizadas em aulas laboratoriais
para desenvolver trabalhos computacionais que usem dados reais obtidos em tempo real, ou dados existentes em
bases de dados. Na componente prática serão utilizadas ferramentas como a linguagem R, o software SPSS e solvers
de otimização. Serão atribuídos trabalhos a grupos de dois alunos com acompanhamento dos mesmos fora das aulas.
A avaliação consiste numa componente teórica (40% da nota final) e numa componente prática (60% da nota final). A
avaliação da componente prática consiste em 2 trabalhos práticos (relatório, código e apresentação), sendo um por
módulo e tendo peso igual na nota da componente prática. 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical-practical component, the models, concepts and techniques are presented and discussed, which are
going to be used in the computational works that use real data, obtained in real-time or from a data-base. In the
practical component, the language R, the software SPPS, and optimization solvers will be used. Groups of 2 students
will do the practical works. The evaluation consists in the theoretical evaluation (40% of the total) and practical
evaluation (60% of the total). The practical evaluation consists of 2 works (report, code, and presentation), one of each
module having the same weight.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Para um tipo de alunos com perfil tão diversificado, opta-se por apresentar os métodos e técnicas estatísticas de
otimização de modo a que estes adquiram os conhecimentos teóricos elementares para a necessária compreensão,
manipulação e aplicação em contextos reais. A componente prática permite os alunos utilizarem ferramentas
computacionais que resolvem problemas cujas soluções requerem os conhecimentos teóricos adquiridos. É assim,
mais apropriado esperar que os estudantes conheçam os seus fundamentos, as suas condições de aplicação e os
resultados expectáveis usando essas ferramentas. A avaliação deve incidir sobre a capacidade de um estudante
aprofundar um método específico e dele retirar resultados numéricos relevantes. O apoio individual aos alunos será
orientado para este fim e o ensaio que cada um deverá fazer avaliará o seu desempenho, de acordo com os objetivos
acima indicados.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
We expect to have students with different knowledge profiles, so the sequence of topics was design to present for the
first time or reinforce some of the concepts and then introduce more advance concepts. The practical component will
allow student to learn and use the computational tools that implement the theoretical concepts, namely understanding
for our the requirements and limitations of the methods and tools. The methodology gives special attention on
directing student to look to a problem and be able to model it, understand the data, choose the appropriate techniques
and corresponding tools, and finally show with numerical evidences the best solutions. The teaching tutoring will
follow such principles and reinforce that acquiring of such capabilities following the aims of the course.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Albright S, Winston W, Business Analytics: Data Analysis and Decision Making, College Bookstore, 2011
Bazaraa M, Jarvis J, Sherali H, Liner Programming and Network Flows, 2nd edition, John Wiley & Sons, 1990
Bruce, P and Bruce, A., Practical Statistics for Data Scientists: 50 Essential Concepts, O’Reilly Inc, 2017
Field, A. Discovering Statistics using SPSS, 3rd Edition, Sage Publications, 2009
Fletcher R, Practical Methods of Optimization, 2nd edition, John Wiley & Sons, 2000
Hair, J., Black, B., et al. Multivariate Data Analysis, Pearson Prentice Hall, 2010
Montgomery D, Runger GC, Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 2014
Nocedal J, Wright SJ, Numerical Optimization, Springer, 1999
Pestana, H. and Gageiro, N., Análise de dados para ciências sociais: a complementaridade do SPSS. Edições Silabo,
2014
Rogerson, Statistical Methods for Geography, Sage Publication, 2001

Anexo II - Fundamentos de Informação Quântica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Fundamentos de Informação Quântica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Fundamentals of Quantum Information

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

9.4.1.3. Duração:
 semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h



9.4.1.5. Horas de contacto:
45h 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):
Margarida Facão

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):
Esta UC tem como objetivo introduzir conceitos fundamentais de Informação quântica e computação quântica que têm
por base a utilização de sistemas quânticos de dois níveis como bit quântico.

No 1º módulo desta UC pretende-se que aluno adquira as bases de mecânica quântica necessárias para o estudo de
sistemas de bits quânticos. Esse conhecimento será aplicado no estudo de circuitos quânticos elementares.

No 2º módulo o aluno irá familiarizar-se com medidas de entropia de informação quântica e com as várias realizações
físicas de bits quânticos.

No fim do semestre o aluno terá o conhecimento necessário e a capacidade de analisar sistemas quânticos simples,
com e sem entrelaçamento e de compreender a sua utilização no contexto da informação quântica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to introduce fundamental concepts of quantum information and quantum computing that are
based on the use of two-level quantum systems as quantum bits.

In the 1st module of this curricular unit, it is intended that students acquire the bases of quantum mechanics
necessary for the study of quantum bit systems. This knowledge will be applied in the study of elementary quantum
circuits.

In the 2nd module the student will become familiar with quantum information entropy measures and with the various
physical realizations of quantum bits.

At the end of the semester the student will have the necessary knowledge and the capacity to analyze simple quantum
systems, with and without entanglement and to understand their use in the context of quantum information.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo IFQ1: Fundamentos de Computação Quântica: Bits Quânticos; A notação de Dirac; Os postulados da Mecânica
Quântica; Circuitos Quânticos: portas quânticas elementares, portas de controlo, conjuntos universais de portas
quânticas; Estados puros e misturas estatísticas; O operador densidade; Estados entrelaçados; O paradoxo de EPR;
As desigualdades de Bell.

Módulo IFQ2: Aplicações de sistemas entrelaçados: encriptação quântica, teleportação; Decomposição de Schmidt e
purificações; Teorema da Não-Clonagem; Entropia de Shannon e Von Neumann; Fidelidade e outras medidas de
distância entre estados quânticos. Realização Física de sistemas quânticos: qubits supercondutores, Ion Traps,
fotões, qubits de diamante, etc; Ruído quântico e perda de coerência.

9.4.5. Syllabus:
Module IFQ1: Fundamentals of Quantum Computing: Quantum Bits; The Dirac notation; The postulates of Quantum
Mechanics; Quantum Circuits: elementary quantum gates, control gates, universal sets of quantum gates; Pure states
and statistical mixtures; The density operator; Entangled states; The EPR paradox; Bell's inequalities.

Module IFQ2: Applications of Entangled systems: quantum encryption, teleportation; Schmidt decomposition and
purifications; Non-Cloning Theorem; Entropy of Shannon and Von Neumann; Fidelity and other measures of distance
between quantum states. Physical realization of quantum bits: superconducting qubits, Ion Traps, photons, diamond
qubits, etc; Quantum noise and loss of coherence.



9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O conjunto de tópicos do programa inclui todos os fundamentos de Informação e Computação Quântica que se
estabeleceram nos objetivos. Todos os conteúdos de Mecânica Quântica serão abordados na perspetiva da sua
utilização em sistemas de informação na forma de bits quânticos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The set of topics of the program includes all the fundamentals of Information and Quantum Computing that were
established in the objectives. All Quantum Mechanics topics will be approached from the perspective of their use in
information systems in the form of quantum bits.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de ensino das aulas teóricas baseia-se na exposição e discussão de conceitos, bem como na realização de
problemas de forma analítica ou computacional.

A avaliação tem duas componentes: trabalhos de casa individuais apresentados pelo aluno durante uma aula (50%) e
sobre um projeto teórico/computacional ( 50%). 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method of the theoretical classes is based on the exposition and discussion of concepts, as well as on
solving problems in an analytical or computational way.

The assessment has two components: individual homework presented by the student during a class (50%) and a
theoretical / computational project (50%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os métodos de ensino permitirão transmitir o conhecimento fundamental de mecânica quântica para explicar as
particularidades dos sistemas de informação quântica. O método de avaliação permitirá que o aluno aplique esse
conhecimento de forma autónoma quer em pequenos exercícios como num mini-projeto mais extenso.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods will allow the student to acquire the fundamental knowledge of quantum mechanics to explain
the particularities of quantum information systems. The evaluation method will allow the student to apply this
knowledge autonomously, either in short exercises or in a more extensive mini-project.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
FCQ] Quantum Computation and Quantum Information. M. A. Nielsen and I. L. Chuang. Cambridge University Press,
2011.
[FCQ] Classical and Quantum Computation (Graduate Studies in Mathematics). A. Yu. Kitaev, A. H. Shen and M. N.
Vyalyi. American Mathematical Society, 2002. 
[FCQ] Quantum Computing for Computer Scientists. N. S. Yanofsky and A. Mannucci. Cambridge University Press New
York, NY, 2008.

Anexo II - Comunicação Quântica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Comunicação Quântica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Quantum Communication

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 M/I (Matemática/Informática) (Mathematics/Informatics)

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual (one semester)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162 horas de trabalho / 162 hours

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h TP

9.4.1.6. ECTS:



6

9.4.1.7. Observações:
Esta UC é constituída por dois módulos: o módulo CMQ1, leccionado por Raquel Pinto, do Departamento de
Matemática da Universidade de Aveiro, e o módulo CMQ2, leccionado por Armando Pinto, do Departamento de
Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro.

9.4.1.7. Observations:
This course is constituted by two modules: the module CMQ1, taught by Raquel Pinto, of the Department of
Mathematics of the University of Aveiro, and the module CMQ2, taught by Armando Pinto, of the Department of
Electronics, Telecommunications and Informatics of the University of Aveiro.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Armando Pinto, 22,5 horas

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Raquel Pinto, 22,5 horas

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1.Compreensão dos conceitos fundamentais da teoria dos códigos, mais especificamente:
1..1 os aspectos teóricos e os problemas fundamentais da aplicação dos códigos nos sistemas de comunicação;
1.2. os códigos mais usados nos sistemas de comunicação clássicos e nos sistemas de comunicação quânticos.
2. Compreensão das ameaças impostas pela tecnologia quântica à segurança da informação, quando está a ser
processada, transmitida ou armazenada e perceção dos recursos oferecidos pelas tecnologias quânticas à criação de
sistemas de processamento, transmissão e armazenamento de informação seguros. 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1.The students should be able to understand the fundamental concepts of coding theory, namely: 
1..1 the theoretical concepts and the fundamental problems of the application of coding to communication systems; 
1.2. the more used codes on the classical communication systems and on the quantum communication systems. 
2. The student should be able to understand the threats posed by quantum technology to information security, when
information is being processed, transmitted or stored, must also understand the resources offered by quantum
technologies to engineering secure systems to process, transmit and store information.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo CMQ1:
1. Teoria dos códigos clássica:
1.1. – modelo de comunicação;
1.2. Códigos correctores de erros;
1.3. Códigos lineares;
2. Teoria dos códigos quânticos: 
2.1. Introdução aos códigos correctores de erros em sistemas de comunicação quânticos
2.2. Generalização dos conceitos de codificação, descodificação e construção de códigos para estes sistemas;
2.3. Exemplos de códigos lineares relevantes.
Módulo CMQ2:
3. Codificação da informação em fotões únicos.
4. Codificação e transmissão de informação na polarização.
5. Geradores quânticos de números aleatórios.
6. Sistemas quânticos de distribuição de chaves criptográficas simétricas.
7. Sistemas quânticos de distribuição de chaves criptográficas oblívias.
8. Computação quântica multipartida segura.

9.4.5. Syllabus:
Module CMQ1:
1. Classical coding theory:
1.1. Communication models; 
1.2. Error correcting codes. 
1.3. Linear codes.
2. Quantum coding theory: 
2.1. Introduction to error correcting codes in quantum communications systems; 
2.2. Generalization of coding, decoding and constructions of codes to these systems; 
2.3. Examples of known linear codes. 
Module CMQ2:
3. Single-photons information encoding.
4. Encoding and transmitting information into single photons polarization.
5. Quantum random number generators.
6. Quantum symmetric cryptographic key distribution systems.
7. Quantum oblivious cryptographic key distribution systems.
8. Secure multiparty quantum computing.



9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Existe uma relação directa entre os objetivos e os conteúdos programáticos da UC. O objectivo 1.1 é realizado através
dos capítulos 1.1, 1.2., 2.1 e 2.2. dos conteúdos programáticos, o objetivo 1.2 é realizado através dos capítulos 1.3, e
2.3 dos conteúdos programáticos e o objectivo 2 é realizado através dos capítulos 3-8 dos conteúdos programáticos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There is a direct connection between the objectives of the course and the several topics contained in the syllabus of
the course. Objective 1.1 is considered in chapters 1.1, 1.2, 2.1 and 2.2 of the syllabus, objective 1.2 is considered in
chapters 1.3 and 2.3 of the syllabus and objective 2 is considered in in chapters 3-8 of the syllabus.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino realiza-se através de 1 aula teórico-prática de 3 horas semanais, com exposição teórica, motivada por
exemplos ilustrativos, e pela resolução de exercícios. 
O sistema de avaliação adotado é a avaliação contínua que consiste em:
- dois testes com um peso de 25% na classificação final; cada um destes testes irá avaliar os assuntos relativos a um
módulo;
- dois trabalhos com um peso de 25% na classificação final; cada um destes trabalhos incidirá em assuntos relativos a
um módulo.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is taught in a mixed type of classes with both theory exposition, motivated by illustrative examples, and
exercises solving (TP classes). There will be a TP class of 3 hours, per week. The students are expected to solve
proposed exercises and carry out some practical work. 
The evaluation method is the continuous evaluations, which consists in
- two tests; each of them with a weight of 25% in the final grading;
- two assignments; each of them with a weight of 25% in the final grading.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A exposição teórica dos conceitos tem como objectivo a leccionação dos conceitos que figuram nos conteúdos
programáticos. A apresentação dos exemplos ilustrativos tem como objectivo permitir aos estudantes uma melhor
assimilação dos conceitos lecionados. A resolução de exercícios e problemas de aplicação de diversos graus de
dificuldade tem como objectivo permitir aos estudantes porem em prática os conhecimentos assimilados.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching and assessment methodologies are coherent with the objectives of the course. The exposition of the
theory aims to teach the fundamental concepts of the course. The presentation of illustrative examples have the
purpose to provide a better understanding of the taught concepts. The resolution of proposed exercises and practical
work will allow the students to apply the acquired concepts.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. A First Course in Coding Theory. Raymond Hill. Oxford Press, 1990.
2. Quantum error correction and fault tolerant quantum computing. F. Gaitan. Boca Raton, FL: CRC Press, 2008.
3. Quantum error correction. D.A. Lidar and T.A. Brun. Cambridge University Press, October 2013. 
4. Gianfranco Cariolaro, Quantum Communications, Springer, 2015.

Anexo II - Lógica e Algoritmos Quânticos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Lógica e Algoritmos Quânticos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Quantum Logic and Algorithms

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 M (Matemática) / (Mathematics)

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / One semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:



45h TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Esta UC é constituída por dois módulos: LAQ1 e LAQ2.

9.4.1.7. Observations:
This curricular unit comprises two modules: LAQ1 and LAQ2.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Ferreira Pereira, 22,5 horas

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Alexandre Madeira, 22,5 horas

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Tomar contacto com as lógicas de verificação de programas clássicos e a suas extensões ao domínio quântico.
Compreender o funcionamento dos algoritmos quânticos desenvolvidos até ao momento e suas implicações.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Take contact with the logics for classic programs verification and its extensions to the quantum domain.
To understand the current most relevant quantum algorithms, and its implications on the area. 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo LAQ1: Lógicas para a programação imperativa clássica: Lógicas Dinâmicas Proposicional e Equacional.
Cálculo de Floyd-Hoare e a verificação de programas imperativos. Cálculo de Dijkstra.

Módulo LAQ2: Os algoritmos de Deutsch-Jozsa e de Simon. O algoritmo de pesquisa de Grover e generalizações. A
transformada quântica de Fourier e suas aplicações. O algoritmo de Shor e algoritmos de estimação de fase. Lógicas
para novos paradigmas da programação: variantes da Lógica Dinâmica para verificação de programas híbridos e 
quânticos. Lógica Dinâmica Diferencial (Platzer). Lógica Dinâmica Quântica (Baltag-Smets).

9.4.5. Syllabus:
Module LAQ1: Logics for the classic imperative programming: Propositional and Equational Dynamic Logics. Floyd
and Hoare calculus and the verification of classic algorithms. Dijkstra Calculus.

Module LAQ2: Deutsch-Jozsa and Simon’s algorithms. Grover’s search algorithm and its generalizations.
The Quantum Fourier transform and its applications. Shor’s algorithm and phase estimation algorithms. Logics for
non-classical domains: Dynamic Logics variants hybrid and quantic systems. Differential Dynamic Logic (Platzer).
Quantum Dynamic Logic (Baltag-Smets).

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
No módulo LAQ1 são estudadas técnicas para verificação de algoritmos clássicos. Em seguida, no início do módulo
LAQ2, estudam-se os algoritmos quânticos aos quais são aplicadas generalizações das técnicas de verificação
estudadas inicialmente.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Module LAQ1 starts by presenting the standard verification techniques of classical algorithms. Then, Module LAQ2,
introduces several quantum algorithms which are subjected to generalizations of the verification technics initially
studied.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas semanais, com duração de 3 horas, com exposição teórica motivada por exemplos ilustrativos e
pela resolução de exercícios. 
Os estudantes podem escolher entre os seguintes tipos de avaliação:
- avaliação contínua, com dois testes e dois trabalhos escritos (sobre um tópico específico ou resolução de um
problema concreto); em cada módulo será realizado um teste e um trabalho
- avaliação final, onde os estudantes realizarão um exame que abrangerá todos os tópicos lecionados.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is lectured in classes of 3 hours, with theoretical exposition driven by illustrative examples and classwork
exercises. 
Students can choose between two types of assessment:



- continuous evaluation, with two tests and two written reports (about a specific topic or solution of a concrete
problem), one test and one report per module.
- final evaluation, with a unique test covering all the course contents.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A exposição teórica permite a familiarização dos estudantes com os conceitos enunciados nos conteúdos
programáticos. A resolução de exercícios promove a assimilação dos conhecimentos adquiridos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical expositions will promote the familiarization of the students with the programmatic concepts. The
resolution of exercises will allow students to assimilate the acquired knowledge.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
[LAQ] A Discipline of Programming. Dijkstra. E. Englewood Cliffs: prentice-hall,1976.
[LAQ] Dynamic Logic. David Harel, Dexter Kozen, and Jerzy Tiuryn. MIT Press, 2000.
[LAQ] Logical Foundations of Cyber-Physical Systems. André Platzer. Springer, 2018.
[LAQ] Foundations of Quantum Programming (1st Ed). Mingsheng Ying. Morgan Kaufmann. ISBN: 978012802306, 2016.

Anexo II - Modelação e Computação Científica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Modelação e Computação Científica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Scientific Computation and Modeling

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

9.4.1.3. Duração:
 semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 T-15; 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):
 Eugénio Rocha (T-8; PL-16)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 J. Richard Gomes (T-7; PL-14)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O objetivo principal desta unidade curricular é fazer com que os estudantes sejam capazes de identificar o âmbito de

aplicação dos métodos de
 computação científica enunciados no programa, explicar os princípios fundamentais desses métodos e aplicá-los a

problemas de dificuldade
 simples a moderada.

 Um outro objetivo importante é a familiarização com programas de código aberto.
 O nível da unidade curricular é introdutório. Os conhecimentos adquiridos poderão servir de base para uma formação

mais especializada em
 diferentes áreas.



9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The main objective of this curricular unit is to make students able to identify the scope of application of the scientific

computing methods listed in the
 program, explain the fundamental principles of these methods and apply them to problems of simple to moderate

difficulty.
 Another important objective is to become familiar with open source programs.

 The level of the course is introductory. The knowledge acquired may serve as a basis for more specialized training in
different areas.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução à dinâmica molecular

 Dinâmicas newtoniana e hamiltoniana. Trajetórias no espaço de fases.
 Métodos de integração das equações do movimento. Condições fronteira periódicas.

 Cálculo de propriedades estáticas e dinâmicas.
 Correlação e erro.

 Dinâmica molecular em outras coletividades estatísticas. Termóstatos.
 Uso de programas de código livre.

 2. Introdução ao método dos elementos finitos.
 Fundamentos: soluções fortes e fracas, condições na fronteira, métodos de Galerkin, princípio discreto mínimo,

precisão e estabilidade.
 Aplicações: elasticidade linear, dinâmica estrutural, mecânica de fluidos, e condução de calor.

 Questões computacionais: controlo do fluxo, geração e adaptação de malhas, solvers lineares e métodos multigrid.
 Uso do software FEniCs, Matlab e outros para problemas multifísicos.

9.4.5. Syllabus:
 1. Introduction to molecular dynamics

 Newtonian and Hamiltonian dynamics. Trajectories in the phase space.
 Methods of integrating equations of motion. Periodic boundary conditions.

 Calculation of static and dynamic properties.
 Correlation and error.

 Molecular dynamics in other statistical collectivities. Thermostats.
 Use of free code programs.

 2. Introduction to the finite element method.
Basics: strong and weak solutions, border conditions, Galerkin methods, minimal discrete principle, precision and
stability.

 Applications: linear elasticity, structural dynamics, fluid mechanics, and heat conduction.
Computational issues: flow control, generation and adaptation of meshes, linear solvers and multigrid methods.

 Use of FEniCs, Matlab and other software for multiphysical problems.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Nesta unidade curricular, o estudante irá familiarizar-se com alguns métodos de modelação e computação científica de

utilização generalizada na
 indústria e em laboratórios. O conjunto dos dois métodos cobre uma gama de problemas muito grande e a escalas

diferentes. No que diz respeito à
 simulação molecular, foi selecionado o estudo do método da dinâmica molecular devido à sua utilização transversal

em diferentes áreas científicas:
 materiais, sistemas biológicos, etc.

 Ao introduzir métodos tão diversificados, a unidade curricular pretende proporcionar aos estudantes uma perspetiva
ampla de vários métodos de

 computação científica, e poderá também ajudar o estudante a tomar decisões informadas sobre a área de
especialização que pretende seguir,

 nomeadamente na escolha de tema de Dissertação (e, secundariamente, também na escolha de unidades curriculares
de opção do segundo
semestre do quarto ano curricular).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 In this curricular unit, the student will become familiar with some methods of modeling and scientific computation

widely used in industry and
 laboratories. The two methods cover a very wide range of problems and at different scales. With regard to molecular

simulation, the study of the
molecular dynamics method was selected due to its transversal use in different scientific areas: materials, biological
systems, etc.

 By introducing such diverse methods, the course aims to provide students with a broad perspective of various
methods of scientific computing, and

 can also help the student to make informed decisions about the area of specialization he intends to pursue, namely in
the choice of Dissertation

 theme ( and, secondarily, also in the choice of optional courses in the second semester of the fourth curricular year).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):



A apresentação dos métodos é feita em aulas expositivas de uma hora por semana. O resto das horas de contacto é
usado em aulas práticas
computacionais. Cada estudante tem que realizar 3 trabalhos práticos individuais usando cada um dos métodos
estudados. Os trabalhos são
apresentados e discutidos por toda a turma.
A componente teórica é avaliada num exame final.
O peso da componente teórica na nota final é 30% e o da prática é 70%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The presentation of the methods is done in lectures of one hour a week. The rest of the contact hours are used in
practical computational classes.
Each student must carry out 3 individual practical assignments using each of the methods studied. The works are
presented and discussed by the
whole class.
The theoretical component is evaluated in a final exam.
The weight of the theoretical component in the final grade is 30% and the practical component is 70%.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O estudo dos aspetos teóricos de cada um dos métodos não é muito aprofundado, para tornar possível a sua
aplicação prática autónoma, o que
aumentará a sensibilidade dos estudantes para as especificidades de cada método. A necessidade de resolver um
problema com cada um dos
métodos pretende garantir que os estudantes terão uma noção concreta das suas potencialidades e possibilidades de
aplicação.
No estudo do método de dinâmica molecular, os alunos irão também fazer alguma programação, desenvolvendo
códigos simples para estudar as
propriedades estáticas e dinâmicas de alguns modelos. Esta atividade deverá tornar mais transparente o uso de
códigos de grande complexidade
cuja documentação não é por vezes suficiente para se ter uma ideia global do funcionamento do método e das suas
particularidades.
Existe uma grande variedade de códigos livres de dinâmica molecular e de teoria do funcional da densidade com
capacidades e funcionalidades ao
nível do estado da arte. No que diz respeito a estes dois terços do programa, os objetivos de aprendizagem dos
estudantes poderão ser alcançados
sem haver qualquer necessidade de recorrer a códigos comerciais, com a vantagem de mostrar aos estudantes a
maturidade atual de muitos
programas de código livre.
Embora já se encontrem disponíveis alguns programas de código livre para o estudo de problemas multifísicos, as
suas capacidades não estão ao
nível dos códigos comerciais que são usados universalmente pela indústria e cujo domínio poderá ser uma mais valia
importante na obtenção de
empregos qualificados pelos formados em Engenharia Computacional. A Universidade de Aveiro terá que obter
licenças de uso académico desses
programas para promover uma formação mais completa dos seus estudantes.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The study of the theoretical aspects of each of the methods is not very deep, in order to make possible its autonomous
practical application, which
will increase the students' sensitivity to the specificities of each method. The need to solve a problem with each
method aims to ensure that students
will have a concrete sense of their potential and application possibilities.
In the study of the molecular dynamics method, students will also do some programming, developing simple codes to
study the static and dynamic
properties of some models. This activity should make the use of highly complex codes more transparent, whose
documentation is sometimes not
enough to have a global idea of the method's operation and its particularities.
There is a wide variety of free molecular dynamics codes and density functional theory with state of the art capabilities
and functionalities. With
regard to these two thirds of the program, students' learning objectives can be achieved without any need to resort to
commercial codes, with the
advantage of showing students the current maturity of many free code programs.
Although some free code programs are already available for the study of multiphysical problems, their capabilities are
not at the level of the
commercial codes that are used universally by the industry and whose domain could be an important asset in
obtaining qualified jobs by those
trained in Computational Engineering. The University of Aveiro will have to obtain academic use licenses for these
programs to promote a more
complete training of its students.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:



1. J. M. Haile, Molecular Dynamics Simulation: Elementary Methods, Wiley-Interscience, 1997.
2. D. Frenkel and B. Smit, Understanding Molecular Simulation: From Algorithms to Applications, 2nd edition,
Academic Press, 2002.
3. J. N. Reddy, An Introduction to the Finite Element Method, 3rd edition, McGraw-Hill, 2009.
4. K. H. Huebner, D. L. Dewhirst, D. E. Smith, and T. G. Byrom, The Finite Element Method for Engineers, 4th edition,
Wiley-Interscience, 2001.
5. F. Teixeira-Dias, R. A. Fontes Valente, R. J. de Alves de Sousa e J. Pinho-da-Cruz , Técnicas de Simulação Numérica
em Engenharia, 2018
6. G. Strang, Computational Science and Engineering, (Chapters 3, 6, & 7), Wellesley-Cambridge Press, 2007.
7. M. G. Larson and F. Bengzon, The Finite Element Method: Theory, Implementation, and Applications, Springer, 2013.
8. S. H. Lui, Numerical Analysis of Partial Differential Equations, Chapters 3 and 7, Wiley, 2011.

Anexo II - Modelação de Sistemas Complexos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Modelação de Sistemas Complexos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Complex systems modelling

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

9.4.1.3. Duração:
 semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 TP-15;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):
 José Fernando Ferreira Mendes (TP-8; PL-16)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Alexander Goltsev (TP-7; PL-14)

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

 1) aprender as características fenomenológicas fundamentais de diversos sistemas complexos
 2) conhecer diversos modelos utilizados para descrever sistemas complexos específicos

 3) aprender as ferramentas matemáticas e computacionais usadas para estudar modelos de sistemas complexos
 4) saber utilizar essas ferramentas para fazer previsões susceptíveis de comparação com resultados experimentais.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The goals of learning are:

 1) to learn the fundamental phenomenological characteristics of several complex systems
 2) to know different models used to describe specific complex systems

 3) to learn mathematical and computational tools for the study of complex systems
 4) to learn how to use these tools to make predictions for the models that can be compared with observational data.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 



1. Definição de Sistema Complexo; medidas de complexidade
2. Fractais e Multifractais
3. Sistemas dinâmicos, Caos e Análise de sinal
4. Criticalidade auto-organizada e Autómatos celulares (exemplos: pilhas de areia; modelos de tráfego; modelos
discretos de dinâmica de fluidos)
5. Modelação de sistemas presa-predador, propagação epidémica e reações catalíticas; aplicações a diversas áreas;
6. Redes complexas e aplicações.

9.4.5. Syllabus:
1. Definition of complex system; complexity measures.
2. Fractals and multifractals
3. Dynamical systems, chaos, and signal analysis
4. Self-organized criticality, Cellular Automata (examples: sand-piles traffic models, discrete models for fluid dynamics)
5. Modeling of prey-predator systems, epidemic propagation and catalytic reactions; applications to several areas.
6. Complex networks and applications.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos escolhidos abordam sequencialmente a definição de sistemas complexos, sendo discutidas formas de
os caracterizar. Depois
desenvolve modelos computacionais de forma descrever sistemas concretos, tanto teóricos como modelos com
relevância prática imediata.
Discute-se de que forma essa relevância pode ser utilizada em contextos práticos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents chosen sequentially address the definition of complex systems, discussing ways to characterize them.
Then computational models are
developed in order to describe specific systems, both theoretical and models with immediate practical relevance. It is
discussed how this relevance
can be used in practical contexts.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teórico-práticas são feitas apresentações de conceitos e modelos e dados exemplos específicos de
implementação algorítmica de
programas computacionais que simulam o comportamento desses modelos. Nas aulas de prática computacional são
desenvolvidos pelos
estudantes diversos programas computacionais. Está prevista a realização de um mini-projeto ( em grupo de 2 ou 3
alunos ), em regime de estudo
autónomo, que permitirá o aprofundamento de temas específicos. A avaliação final inclui a avaliação do mini-projecto
apresentado oralmente no
final do semestre (50% da nota) e a realização de dois mini-testes práticos (computacionais), a meio e no final do
semestre (restante 50% da nota
final).
Teaching methodologies (including assessment):

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
On the theoretical-practical classes concepts and models are described and specific examples of algorithmic
implementation of computer programs
for each model are worked out. On the practical computational classes the students write themselves computer codes
for specific models. The
students will make a small project ( in a group a 2/3 students) which will allow for the deepening of specific themes and
will develop their ability to
make autonomous work. The final assessment includes the assessment of the project that it will be presented in the
end of the semester ( with
weight 50% in the final grade) and the students will solve two computational exercises at half-semester and at the end
of semester ( with 50% weight
in the final grade).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino inclui uma forte componente prática que permitirá a assimilação e consolidação dos
conceitos teóricos mais abstractos
fornecidos pelo docente nas aulas teórico-práticas. A explicação detalhada de exemplos específicos pelo docente
permitirá aos alunos
considerarem de forma autónoma outros exemplos a estudar. Deste modo os alunos aprenderão a fenomenologia dos
sistemas estudados assim
como ficarão a conhecer modelos concretos ao mesmo tempo que aprenderão técnicas teóricas e computacionais de
análise dos modelos sendo
capazes de fazer previsões sobre o seu comportamento. A realização de mini-projetos sob a supervisão do docente
permitirá desenvolver
competências de trabalho autónomo pelos estudantes e permitirá o aprofundamento de temas específicos.



9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology includes a strong practical component that allows for the assimilation and consolidation of
the more abstract theoretical
concepts that are given by the teacher in the theoretical-pratical classes. The detailed explanation of specific examples
will allow for the students to
consider autonomously other examples. On this way the students will learn specific models and their phenomenology
and they will acquire
knowledge about the theoretical and computational tools that they will use to make predictions for the behaviour of the
models. The realization of a
small project under the supervision of the teacher will allow the students to further deepening of their knowledge in
specific themes and it will allow
them to develop skills for autonomous work.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Fractals, Jens Feder, Plenum, 1988;
An Introduction to Computer Simulation, Harvey Gould e Jan Tobochnik, 3rd edition Addison-Wesley, 2006
Deterministic Chaos: an introduction, H Schuster, VHC 1995
Self-organized criticality, H J Jensen, Cambridge University press,1999
Pratical genetic algorithms, R Haupt and S Haupt, John Woley, 1998
Introduction to the theory of neural computation, J Hertz, Addison-Wesley 1991
Complexity: A guided tour, Melanie Mitchell, Oxford University Press, 2009
Networks: An Introduction, Mark Newman, Oxford University Press; 2010
Lectures on Complex Networks, Sergey Dorogovtsev, Oxford University Press; 2010

Anexo II - Técnicas Matemáticas para Big Data

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Técnicas Matemáticas para Big Data 

 

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Mathematical Techniques for Big Data

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

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semiannual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
 45h TP

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Opcional, aprovada a sua introdução no programa de estudos em 2018.

9.4.1.7. Observations:
 Optional, approved its introduction in the curricula in 2018.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Eugénio Alexandre Miguel Rocha (45h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 No fim de cada capítulo, numa sessão de 1h, será convidado um(a) investigador(a), que trabalhe em tópicos desse

capítulo, para que apresente um caso de estudo ou resultado utilizando as técnicas lecionadas.
 

At the end of each chapter, in a 1-hour session, a researcher working on a topic of the chapter will be invited to present
a case study or his/her results using the techniques taught.



9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo desta unidade curricular (UC) é introduzir técnicas de resolução de problemas em Big Data, focando
aspetos matemáticos; tratando temas não lecionados nas restantes UCs ou permitindo uma complementação de
tópicos de outras UCs, por exemplo, Mineração de Dados em Larga Escala ou tópicos avançados lecionados no
Seminário.
Pretende-se que os estudantes ganhem a capacidade de identificar e compreender as dificuldades e características
globais dos problemas em Big Data, tal como algumas das metodologias matemáticas de resolução. O programa
distribui um capítulo para cada um dos clássicos quatro Vs em Big Data: volume, velocidade, variedade e veracidade
(de especial importância). A UC pretende ser autocontida nos conceitos e diversificada nas técnicas apresentadas. As
aplicações computacionais serão pontuais e realizadas por utilização de imagens docker pré-construídas pelo docente
ou tirando partido das competências de programação já adquiridas pelos estudantes na licenciatura.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of this course (UC) is to introduce problem solving techniques in Big Data, focusing on mathematical
aspects; dealing with topics not taught in other UCs or allowing a complementation of topics from other UCs, for
example, Mineração de Dados em Larga Escala or advanced topics taught in Seminário. It is intended that students
gain the ability to identify and understand the difficulties and global characteristics of problems in Big Data, as well as
some of the mathematical resolution methodologies. The program distributes a chapter for each of the classic four Vs
in Big Data: volume, speed, variety, and veracity (of special importance). The UC intends to be self-contained in its
concepts and diversified in the techniques presented. The computational applications will be punctual and carried out
using pre-built docker images by the teacher or taking advantage of the programming skills already acquired by the
undergraduate students.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
- Perspetiva geral
- Conceitos e resultados matemáticos preliminares
Grande volume (dimensionalidade)
- Maldições e benefícios (e.g. distorção das métricas, concentração de medidas, flutuação aleatória)
- Reduções de dimensão: topológicas, truque de núcleo, complementares à análise multivariada
- Álgebra linear numérica e pesquisas eficientes com Dynamic Distributed Dimensional Data Model
- Eqs diferenciais e como tornar um algoritmo eficiente em Big Data (e.g. Self-Organizing Maps)
Velocidade elevada
- Aspetos formais e fundamentos
- Algoritmos: apriori, FP, Flajolet-Martin, HyperLoglog, Bloom
Dados não estruturados ou diversificados
- Classificação via gramáticas de análise de expressão
- Introdução ao NLP e pesquisa eficiente de metadados 
Veracidade dos dados
- Sobre veracidade, validade, volatilidade, ambiguidade, falsificação e ética
- Teorias de satisfabilidade e incerteza
- Modelação e inferência de dados incompletos (info-metrics)
- Introdução as redes Bayesianas

9.4.5. Syllabus:
Introduction
- Overview
- Preliminary mathematical concepts and results
Large volume (dimensionality)
- Curses and benefits (e.g. distortion of metrics, concentration of measures, random fluctuation)
- Dimension reduction: topological, kernel trick, complementary to multivariate analysis
- Numerical linear algebra and efficient search with Dynamic Distributed Dimensional Data Model
- Differential equations and how to turn an algorithm efficient in Big Data (e.g. Self-Organizing Maps)
High velocity
- Formal aspects and fundamentals
- Algorithms: apriori, FP, Flajolet-Martin, HyperLoglog, Bloom
Unstructured or diversified data
- Classification via parsing expression grammars
- Introduction to NLP and efficient metadata search
Veracity of the data
- About veracity, validity, volatility, ambiguity, falsification and ethics
- Theories of satisfiability and uncertainty
- Modeling and inference of imperfect data (info-metrics)
- Introduction to Bayesian networks

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os tópicos selecionados cobrem diversas problemáticas em Big Data. Sendo esta área extensa, foram escolhidos
tópicos que permitem maximizar os seguintes objetivos: 
(a) dar uma visão alargada e matematicamente sólida, mas introdutória, as técnicas utilizadas em Big Data. Os
capítulos apresentados cobrem as áreas mais clássicas em Big Data, embora haja uma discussão ativa sobre a



inclusão de outros Vs;
(b) mostrar como diversas sub-áreas da matemática lecionadas numa licenciatura (de engenharia) são úteis em Big
Data;
(c) enquanto UC de primeiro ano, permitir normalizar os conhecimentos dos estudantes em alguns dos conceitos
matemáticos que poderão não ter sido introduzidos na licenciatura, possibilitando o seu uso noutras UCs;
(d) permitir aos estudantes desde cedo interagirem com especialistas da área, através de sessões curtas de
convidados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The selected topics cover the main issues in big data thematics. As this area is extensive, the topics were chosen in
order to maximize the following objectives:
(a) give a broad and mathematically sound, but introductory, view of the techniques used in Big Data. The chapters
presented cover the most classic areas in Big Data, although there is an active discussion about the inclusion of other
Vs;
(b) show how various subareas of mathematics taught in a (engineering) degree are useful in Big Data;
(c) as a first-year UC, allow students to normalize their knowledge in some of the mathematical concepts that may not
have been introduced in the degree, enabling its use in other UCs;
(d) from an early stage, allow students to interact with experts in the field through guest sessions.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC é centrada na exposição teórica e resolução de exercícios, complementada com um conjunto de quatro trabalhos
(um por capítulo; excluindo a Introdução), permitindo aos estudantes adquirir e consolidar as noções pretendidas. As
formulações matemáticas, sua validade e respetivas consequências na resolução dos problemas serão especialmente
importantes para que os estudantes ganhem uma compreensão sólida da temática de estudo e suas aplicações. O
estudo autónomo será incentivado.

A avaliação será baseada num exame individual (60%) e em quatro trabalhos (40%). Na elaboração dos trabalhos será
permitida (e encorajada) a utilização de frameworks em Python, R ou Matlab, à escolha de cada estudante; desde que o
estudante demonstre as competências base para a sua utilização (competências que genericamente não serão
adquiridas nesta UC). No contexto de aula, serão usados docker containers que permitam rapidamente exemplificar os
conceitos teóricos.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC is centered on a theoretical exposition and the resolution of exercises, complemented with a set of four
assignements (one per chapter; excluding the Introduction), allowing students to acquire and consolidate the desired
notions. Mathematical formulations, their validity and respective consequences in solving problems will be especially
important for students to attain a solid understanding of the subjects of study and its future applications. Autonomous
study will be encouraged.

The assessment will be based on an individual exam (60%) and four assignments (40%). In the preparation of
assignments, the use of frameworks in Python, R or Matlab will be allowed (and encouraged), being a choice of each
student; provided that the student demonstrates the basic skills for its use (skills that generally will not be acquired in
this UC). In the context of the class, docker containers will be used to quickly exemplify the theoretical concepts.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A UC pretende ser uma primeira exposição dos estudantes aos conceitos e problemáticas em Big Data, permitindo que
ganhem a capacidade de identificar e compreender as características globais dos problemas, tal como algumas das
metodologias matemáticas de resolução. 
Sendo uma UC com um carácter mais teórico, julga-se que a metodologia de ensino é a mais adequada. A componente
prática é materializada na forma de trabalhos, não sendo, no entanto, o foco central, uma vez que será o foco de outras
UC obrigatórias e não se poderá assumir a priori que todos os estudantes no primeiro ano tenham o conhecimento
necessário de uma linguagem de programação pré-escolhida pelo docente. Além disso, a escolha de uma única
linguagem de programação não parece ser a melhor escolha pedagógica considerando a diversidade de temas no
programa. A forma do docente mitigar esta situação é permitir, dentro de alguns limites, que os estudantes
apresentem os seus trabalhos na linguagem que se sintam mais confortáveis, desde que esta tenha os requisitos
necessários à resolução do problema proposto.
Note-se que os estudantes poderão, por iniciativa própria, utilizar plataformas/sistemas especialmente desenhadas
para tratar problemas em Big Data (e.g. Spark, Hadoop), as quais serão devidamente tratadas noutras UCs.
Assim consideramos que as formas de avaliação propostas permitem aferir devidamente os objetivos de
aprendizagem delineados para esta UC.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This UC aims to be the first exposure of students to concepts and problems in Big Data, allowing them to gain the
ability to identify and understand the global characteristics of those problems, as well as the needed mathematical
techniques for their resolution.
Being a UC with a more theoretical character, we believe that the teaching methodology is the most appropriate. The
practical component is materialized in the form of assignments. However, they are not the central focus, since it will be
the focus of other compulsory UCs and we cannot assume a priori that all students in the first year have the necessary
proficiency in a pre-chosen programming language. In addition, the choice of an unique programming language does
not seem to be the best pedagogical choice considering the diversity of themes in the program. The way to mitigate
this situation is to allow, within some limits, that students present their work in the programming language that they



feel most comfortable with, as long as it has the necessary requirements to solve the proposed problem.
Note that students may, on their own initiative, use platforms / systems specially designed to deal with problems in Big
Data (e.g. Spark, Hadoop), but they will be properly addressed in other UCs.
From the mentioned above, the proposed methods of assessment allow to assess the learning objectives outlined for
this UC.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- C. Aggarwal. Data Streams Models, and Algorithms, Boston, Springer, 2007
- P. Ghavami. Big Data Analytics Methods, second edition, deGruyter Boston 2019 [specific sessions]
- J. Kepner, H. Jananthan, C. Leiserson, J. Ward. Mathematics of Big Data: spreadsheets, databases, matrices, and
graphs, MIT Lincoln Laboratory Series, 2018
- T. Koski, J. Noble. Bayesian Networks: an introduction, Chichester, John Wiley & Sons, 2009
- A. Golan. Foundations of Info-Metrics: Modeling and Inference with Imperfect Information, Oxford University Press,
2018
- S. Muthukrishnan. Data Streams: Algorithms and Applications, Foundations and Trends in Theoretical Computer
Science 1:2, 2005

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Agostinho Miguel Mendes Agra

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Agostinho Miguel Mendes Agra

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

 
Anexo III - Ana Maria Perfeito Tomé

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Maria Perfeito Tomé

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

 
Anexo III - António Manuel Rosa Pereira Caetano

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Manuel Rosa Pereira Caetano

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

 
Anexo III - António João de Castilho Breda D'Azevedo

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António João de Castilho Breda D'Azevedo

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

 
Anexo III - Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto

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

 
Anexo III - Carlos Alberto Ruivo Herdeiro

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Alberto Ruivo Herdeiro

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

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/e16b43d3-a2b1-a2a5-b446-619646f2f36b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/379fe6f5-c308-3135-0311-619b609547d4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/9da067a3-23e3-993e-3bcf-619b60b8bc71
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/a8fe89a6-bff6-6d4f-3e58-619b6137ba5b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/84ec708e-1412-3bfc-6ae4-619b613e581f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/3c038e44-ea58-af3f-6f3f-619b61ecdb08


Anexo III - Domenico Antonino Catalano

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Domenico Antonino Catalano

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

Anexo III - João José Lourenço Marques

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João José Lourenço Marques

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

 
Anexo III - Mara Teresa da Silva Madaleno

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mara Teresa da Silva Madaleno

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

 
Anexo III - Maria Raquel Rocha Pinto

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Raquel Rocha Pinto

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

 
Anexo III - Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva

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

 
Anexo III - Paula Cristina Supardo Machado Marques Cerejeiras

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paula Cristina Supardo Machado Marques Cerejeiras

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

 
Anexo III - Rui Américo Ferreira da Costa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Rui Américo Ferreira da Costa

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

 
Anexo III - Sérgio Guilherme Aleixo de Matos

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sérgio Guilherme Aleixo de Matos

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

 
Anexo III - Uwe Kahler

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Uwe Kahler

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/4f820e3c-54d8-b7a5-0ca9-619b62c3ec87
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/9207eef6-f6e6-e74d-ffc1-619b620a7026
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/5fd528bc-39f3-d26f-0b87-619b630bd116
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/e2307468-5fc5-503e-32f7-619b63956c0b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/7fca9ac7-de9a-4027-1826-619b6302b32a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/d580124c-c0a7-20d0-92ac-619b63ae1a37
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/e5daa959-e882-4ca1-bc63-619b64628dc5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/225dcf52-bea6-3866-ad20-619b64697d78


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

Anexo III - Vasile Staicu

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vasile Staicu

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

 
Anexo III - José Fernando Ferreira Mendes

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

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

 
Anexo III - Margarida Maria Resende Vieira Facão

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Margarida Maria Resende Vieira Facão

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

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/82e89f9c-d75f-fc5e-6902-619b646d0411
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/d1850db6-250f-bc6a-84ba-619b644f8fcb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/1ee9ef21-72a8-8c03-9ba9-61c13b292a32
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3f07fc1d-6857-db89-be40-61964608ef7d/questionId/a9f4e4d1-8af5-078f-84d6-616af1f67c1a/annexId/13720d77-3cb3-f06b-6cfa-61c13c29636c

