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ACEF/1819/0220467 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1213/20467

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2014-05-23

 

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

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

 2._SinteseMedidasMelhoriaFINAL-compressed.pdf
 

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

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

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

 Foram efectuadas as seguintes alterações baseadas nas recomendações da A3ES no processo de acreditação e experiência obtida
nas anteriores edições:

 - Aumento da duração do Programa para 4 anos (240 ECTS) pelo aumento da duração da Tese (de 120 para 180 ECTS); 
-Fusão e extinção de UCs, resultando num menor número por semestre e no aumento dos ECTS atribuídos a Seminário e a Proposta
de Tese.

 A alteração da duração foi recomendada na anterior acreditação e permitiu adequar a duração ao número de anos que a maioria dos
alunos demorava a obter o grau, evitando criar falsas expectativas. A fusão e extinção das UCs foi feita para permitir aos alunos
focarem-se na preparação de Proposta de Tese no 2º semestre.

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

 The following changes were made based on the A3ES recommendations in the accreditation process and experience obtained in
previous editions:

 - Increasing the duration of the Program to 4 years (240 ECTS) by increasing the duration of the Thesis (from 120 to 180 ECTS);
 -Fusion and extinction of UCs, resulting in a lower number per semester and in the increase of ECTS attributed to Seminar and the

Thesis Proposal.
 The duration change was recommended in the previous accreditation and allowed to adjust the duration to the number of years that

the majority of the students need to obtain the degree, avoiding creating false expectations. The merge and extinction of the UCs was
done to allow students to focus on the preparation of Thesis Proposal in the second semester.

 
 
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.

 Tendo como objectivo principal permitir aos alunos do 1º ano curricular aumentar o tempo disponível para a preparação de Proposta
de Tese, em especial no Segundo semestre, essencial para o sucesso dos anos seguintes: 

 - Fusão das unidades curriculares Opção na Área Temática (1º semestre- 5ECTS) e Preparação da Proposta de Tese (2º semestre-
15ECTS), dando origem a Proposta de Tese (2º semestre) com a soma dos créditos (20 ECTS);

 - Fusão das unidades curriculares Seminário (1º Semestre- 10 ECTS) e Seminário na Área Temática (1º semestre-5 ECTS), dando
origem a Seminário (1º Semestre- 15 ECTS) com a soma dos créditos (15 ECTS);

 - Mudança para o 1º semestre da Opção em Tecnologias (2º semestre), para equilibrar o número de ECTS dos dois semestres (30
ECTS) e concentrar as unidades curriculares no 1º Semestre. 

  
Optou-se por concentrar no primeiro semestre as unidades curriculares que visam proporcionar aos alunos conhecimentos e
competências para prepararem a Proposta de Tese no 2º semestre. Este primeiro semestre lectivo também permite aos alunos
tomarem contacto com diferentes sub-áreas científicas e docentes, facilitando simultaneamente a sua integração no ambiente
académico e a formação de espírito de grupo entre os alunos do mesmo ano .

  
Esta alteração ao Plano de Estudos foi registada na DGES, referência R/A-Ef 1418/2011/AL01, de 2016-02-03.
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3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 With the main objective to allow students of the 1st year to increase the time available for the preparation of Thesis Proposal,
especially in the second semester, essential for the success of the following years:

  
- Merge of curricular units Option in the Thematic Area (1st semester - 5ECTS) and Preparation of the Thesis Proposal (2nd semester
- 15ECTS), giving rise to the Thesis Proposal (2nd semester) with the sum of credits (20 ECTS);

 - Fusion of the curricular units Seminar (1st Semester - 10 ECTS) and Seminar in the Thematic Area (1st semester - 5 ECTS), giving
rise to Seminar (1st Semester - 15 ECTS) with the sum of credits (15 ECTS);

 - Change to the first semester of the Technology Option (2nd semester), to balance the number of ECTS of the two semesters (30
ECTS) and concentrate the curricular units in the 1st Semester.

  
In the first semester, courses were designed to provide students with the knowledge and skills to prepare the thesis proposal in the
second semester. This first semester also allows students to contact different scientific and teaching sub-areas, while facilitating
their integration into the academic environment and the formation of group spirit among the students of the same year.

  
The change to the Study Plan was registered at the DGES, reference R / A-Ef 1418/2011 / AL01, from 2016-02-03.

 
 

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

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

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

 Não aplicável.

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

 NA

 
4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior
processo de avaliação?

 Não

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

 NA

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

 NA

 
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.

 Certificação dos Sistemas Internos de qualidade nas 3 instituições que compõem o ciclo de estudos.

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

 Certification of the Internal Quality Systems of the 3 universities involved in the program.

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

 Não

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

 NA

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

 NA

 

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

 Universidade De Aveiro



21/12/2018 ACEF/1819/0220467 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ee169501-a012-4ff8-3c67-5bc468b2924f&formId=f2e20e90-6834-5b02-121b-5bd0510cfffc… 3/58

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

 Universidade Do Minho
 Universidade Do Porto

 
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):

 Faculdade De Ciências (UP)
 Faculdade De Engenharia (UP)

 Escola De Engenharia (UM)

 
1.3. Ciclo de estudos.

 Informática

 
1.3. Study programme.

 Computer Science

 
1.4. Grau.

 Doutor

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

 1.5._DR_reestruturação plano estudos MAP-I.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Informática

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Computer Science

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

 481

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

 N/A

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

 N/A

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

 240

 
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 anos

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

 4 years

 
1.10. Número máximo de admissões.

 50

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

 N/A

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

 N/A

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 O candidato deve:
  

- Ser detentor do grau de Mestre, ou ter concluído o segundo ciclo de estudos, em Ciência de Computadores, Engenharia Informática
ou área equivalente;

  
- Ser detentor de habilitação ao nível de formação inicial, por instituição nacional ou estrangeira, reconhecida como apropriada pela
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Comissão Científica do Programa;
  

- Ter um CV profissional ou científico tido como relevante pela Comissão Científica do Programa;
  

- Ser fluente em Inglês.

 
1.11. Specific entry requirements.

 To be able to enter the doctoral program, the candidate must satisfy the conditions established in the national legislation, in the
specific applicable normatives and, in particular, to respect at least one of the following alternatives:

  
-To hold the degree of Master or a second cycle in Computer Science, Informatics, Informatics Engineering or any other similar area.

  
-To hold an undergraduate degree from a national or foreign institution, that is recognized appropriate by the Scientific Comission of
the Program.

  
-To hold a professional or scientific curriculum that is considered relevant and appropriate by the Scientific Committee.

  
-The candidates should both speak and write fluently in English.

 
 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 N/A

 
1.12.1. If other, specify:

 N/A

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 O Ciclo de Estudos é ministrado numa das 3 Universidades (U Minho, U Aveiro e U Porto) rotativamente. No ano lectivo de 2018-2019
está a ser ministrado na Universidade de Aveiro; em 2019-2020 decorrerá na Universidade do Minho; em 2020-2021 na Universidade
do Porto.

 --
 The Cycle of Studies is taught in one of the 3 Universities (U Minho, U Aveiro and U Porto) in rotation. In the academic year 2018-2019

is being taught at the University of Aveiro; in 2019-2020 will be held at the University of Minho; in 2020-2021 at the University of Porto.
 

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

 1.14._RegulamentoCreditacaoUnivPorto-Despacho1536-2018.pdf
 1.15. Observações.

 O PDF do Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional é da Universidade do Porto, sede
administrativa do programa. As outras duas Universidades (Universidade de Aveiro, Universidade do Minho) têm também um
regulamento de creditação de formação académica e profisssional.Podem ser obtidos dos seguintes links: 

 Regulamento de Creditações U. Minho: http://www.gpi.uminho.pt/Uploads/1_Despacho_RT-43_2017.pdf 
 Regulamento de Creditações UA: https://dre.pt/application/conteudo/106651023

 
 
1.15. Observations.

 The PDF of the Regulation of accreditation of academic training and professional experience is of the University of Porto,
administrative headquarters of the program. The other two universities (University of Aveiro, University of Minho) also have a
regulation of accreditation of academic and professional training. They are available from the following liinks:

 U. Minho Regulation: http://www.gpi.uminho.pt/Uploads/1_Despacho_RT-43_2017.pdf 
 U. Aveiro Regulation: https://dre.pt/application/conteudo/106651023

 
 

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

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

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

<sem resposta>
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2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - N/A

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

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

 N/A

 

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Informática / Computer
Science INF / CS 215 15

Outra/Other O / O 0 10
(2 Items)  215 25  

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.

 Tratando-se de um programa doutoral este ponto é particularmente importante, uma vez que é entendimento da Comissão Científica
do programa que as unidades curriculares de um programa doutoral se devem caracterizar por metodologias que privilegiem o papel
ativo dos estudantes, numa perspectiva de iniciação numa carreira de investigação científica. Sendo assim, e uma vez que as
unidades curriculares oferecidas em cada edição são todas elas opcionais, e selecionadas mediante um processo de candidatura
anual, a CC monitoriza atentamente as metodologias de ensino e aprendizagem descritas na proposta individual de funcionamento de
cada UC, por forma a garantir a adequação dessas metodologias. Quando necessário, a CC intervém no sentido de sugerir à equipa
docente de uma UC alterações pontuais das metodologias propostas.

 
 
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.

 In the case of a doctoral program, this point is particularly important, since it is the understanding of the Scientific Committee of the
program that the curricular units of a doctoral program should be characterized by methodologies that emphasize the active role of
the students in the perspective of initiation in a career of scientific research. Therefore, since the curricular units offered in each
edition are all optional, and selected through an annual application process, the CC closely monitors the teaching and learning
methodologies described in the individual proposal of each curricular unit, to ensure the adequacy of these methodologies. When
necessary, the CC intervenes to suggest to the faculty team of a curricular unit changes to the proposed methodologies.

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

 De forma similar ao descrito no ponto 2.3.1 , a Comissão Científica do programa monitoriza a carga de trabalho de cada UC mediante
a avaliação das propostas individuais de funcionamento anual. Quando necessário, nomeadamente nos casos em que tenham sido
assinaladas situações de carga de trabalho excessiva, a CC intervém no sentido de, em diálogo com a equipa docente, procurar uma
solução que permita reduzir essa carga sem comprometer os objetivos de aprendizagem. A solução poderá passar por uma
reformulação da unidade curricular em edições posteriores do programa. 

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

 Similar to that described in point 2.3.1, the Scientific Committee of the program monitors the workload of each curricular unit by
assessing the individual annual proposals. Where necessary, in particular in cases where excessive workloads have been reported,
the CC intervenes in a dialogue with the teaching team to find a solution that can reduce this burden without compromising the
learning objectives. The solution may be a reformulation of the curricular unit in later editions of the program.

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

 No que respeita aos métodos de avaliação utilizados, apesar de estes serem descritos, tal como as metodologias de ensino e
aprendizagem, na proposta de funcionamento anual de cada UC, tem-se revelado mais difícil validar a sua adequação a priori. A
Comissão Científica tem procurado, durante e imediatamente a seguir ao funcionamento de cada UC pela primeira vez, obter
informação que lhe permita ter a desejada garantia de adequação, intervindo junto da equipa docente quando necessário,

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

 Regarding the evaluation methods used, although they are described, as well as the teaching and learning methodologies, in the
proposal for the annual functioning of each curricular unit, it has been more difficult to validate their suitability a priori. The Scientific
Committee has made efforts, during and immediately after the operation of each curricular unit for the first time, to obtain information
that allows it to have the desired guarantee of adequacy, intervening with the teaching team when necessary,
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2.4. Observações

2.4 Observações.
 NA

 
2.4 Observations.

 NA

 

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.
 MAPi PhD program is coordinated by a Scientific Committee with representatives of the 3 Universities; Each new edition has its own

Director. 
Directors of the current edition (responsible for the accreditation process) and editions after previous evaluation :

 António Teixeira, UA, 2018/19
 Gabriel David, UP, 2017/18 

 Jorge Sousa Pinto, UM, 2016/17 
 Beatriz Sousa Santos, UA 2015/16

 Fernando Silva, UP, 2014/15
 Luís Barbosa, UM, 2013/14

 Scientific Committee:
 UM: Jorge Sousa Pinto (2016-...), Paulo Carvalho (2017-...)

 UA: António Teixeira (2018-...), Arnaldo Martins (2018-...)
 UP: Luís Antunes (FCUP) (2018-...), Gabriel David (FEUP) (2007-...)

  
Past Scientific Committee Members:

 José Esgalhado Valença, UM, 2007-10
 José Nuno Oliveira, UM, 2007-10

 Arnaldo Martins, UA, 2007-10
 José Luís Oliveira, UA, 2007-10

 Fernando Silva, UP, 2007-18
 Luís Barbosa, UM, 2010-16

 Rui Oliveira, UM, 2010-14
 Orlando Belo, UM, 2014-17

 Beatriz Sousa Santos, UA, 2010-18
 Paulo Jorge Ferreira, UA, 2010-18

 

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

Alberto José Gonçalves
Proença

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Informática 100 Ficha
submetida

Carlos Miguel Ferraz Baquero
Moreno

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

João Alexandre Baptista
Vieira Saraiva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências da Computação 100 Ficha
submetida

Jorge Miguel Matos Sousa
Pinto

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciência da Computação 100 Ficha
submetida

José Carlos Bacelar Ferreira
Junqueira Almeida

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Computação 100 Ficha

submetida
José Francisco Creissac
Freitas Campos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Computação 100 Ficha

submetida
José João Antunes
Guimarães Dias Almeida

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor . Informática 100 Ficha

submetida

José Manuel Esgalhado
Valença

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências daEngenharia 100 Ficha
submetida

José Nuno Fonseca Oliveira
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor . Informática 100 Ficha
submetida

José Orlando Roque
Nascimento Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
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Luís Manuel Dias Coelho
Soares Barbosa

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Fundamentos da Computação 100 Ficha
submetida

Luís Paulo Peixoto Santos Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Manuel Alcino Pereira Cunha Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Maria João Gomes Frade Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Miguel Francisco Almeida
Pereira Rocha

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática 100 Ficha
submetida

Paulo Jorge Freitas Oliveira
Novais

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor CTC da Instituição
proponente Informática 100 Ficha

submetida

Paulo Jorge Sousa Azevedo Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Paulo Manuel Martins
Carvalho

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática 100 Ficha
submetida

Paulo Sérgio Soares Almeida Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Computer Science 100 Ficha

submetida

Pedro Manuel Rangel Santos
Henriques

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática 100 Ficha
submetida

Rui Carlos Mendes Oliveira
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática 100 Ficha
submetida

Vítor Manuel Rodrigues Alves Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Manuel Filipe Vieira Torres
Santos

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Informática 100 Ficha
submetida

Paulo Alexandre Ribeiro
Cortez

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática 100 Ficha
submetida

Miguel António Sousa
Abrunhosa Brito

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Tecnologia e Sistemas de Informação 100 Ficha

submetida

Rui João Peixoto José Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
Alexandre Miguel Barbosa
Valle de Carvalho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Sistemas de Informação /

Visualização de Informação 100 Ficha
submetida

Ana Cristina Ramada Paiva Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e

Computadores 100 Ficha
submetida

Ana Paula Cunha da Rocha Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100 Ficha

submetida
André Monteiro de Oliveira
Restivo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100 Ficha

submetida
António Fernando
Vasconcelos Cunha Castro
Coelho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica -

Computação Gráfica 100 Ficha
submetida

Gabriel de Sousa Torcato
David

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática 100 Ficha
submetida

João Carlos Pascoal Faria
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores 100 Ficha

submetida

João Manuel Paiva Cardoso
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia de Computadores 100 Ficha
submetida

João Pedro Carvalho Leal
Mendes Moreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência de engenharia 100 Ficha

submetida
Jorge Manuel Gomes
Barbosa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Luís Paulo Gonçalves dos
Reis

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores (Inteligência Artif icial) 100 Ficha

submetida

Maria Cristina de Carvalho
Alves Ribeiro

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática, especialidade de
Inteligência Artif icial 100 Ficha

submetida

Pedro Alexandre Guimarães
Lobo Ferreira Souto

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Computer Science 100 Ficha

submetida

Sérgio Sobral Nunes Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Recuperação de Informação 100 Ficha

submetida
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Luís Filipe Pinto de Almeida
Teixeira

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica e de
Computadores

100 Ficha
submetida

Rui Pedro Amaral Rodrigues Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Computação Gráfica/Visão por

Computador 100 Ficha
submetida

Armando Jorge Miranda de
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engª Eletrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Jaime dos Santos Cardoso
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Visão por Computador 100 Ficha
submetida

João Tasso de Figueiredo
Borges de Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente
Engenharia Electrotécnica e de
Computadores 100 Ficha

submetida

Ricardo Santos Morla Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Computing 100 Ficha

submetida

Fernando Manuel Augusto da
Silva

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha
submetida

Inês de Castro Dutra Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha

submetida

Luís Fernando Rainho Alves
Torgo

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha
submetida

Luís Filipe Coelho Antunes
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha
submetida

Manuel Bernardo Martins
Barbosa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Electrical and Electronic Engineering 100 Ficha

submetida
Michel Celestino Paiva
Ferreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha

submetida

Miguel Tavares Coimbra Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrónica 100 Ficha

submetida
Nelma Resende Araújo
Moreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha

submetida

Pedro Baltazar Vasconcelos Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha

submetida

Pedro Miguel Alves Brandão Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha

submetida

Ricardo Jorge Gomes Lopes
da Rocha

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha
submetida

Rogério Ventura Lages dos
Santos Reis

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha

submetida

Sabine Babette Broda
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Computer Science 100 Ficha
submetida

Sandra Maria Mendes Alves Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha

submetida

Rita Paula Almeida Ribeiro Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência de Computadores 100 Ficha

submetida
António José de Oliveira
Machiavelo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

João Manuel Portela da Gama
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Computadores 100 Ficha
submetida

Agostinho Miguel Mendes
Agra

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100.00 Ficha

submetida
André Ventura da Cruz
Marnoto Zúquete

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida

Ana Maria Perfeito Tomé
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Doutoramento em Eng. Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

António Joaquim da Silva
Teixeira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica / Electrical
Engineering 100.00 Ficha

submetida

António José Ribeiro Neves Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotecnica 100.00 Ficha

submetida

Armando José Formoso de
Pinho

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia electrotécnica electrónica
e informática 100.00 Ficha

submetida

Artur José Carneiro Pereira Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Augusto Marques Ferreira da
Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Carlos Manuel Azevedo
Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Medical Informatics 100.00 Ficha
submetida
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Diogo Nuno Pereira Gomes Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Ilidio Fernando de Castro
Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida
João Manuel de Oliveira e
Silva Rodrigues

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha

submetida

João Paulo Silva Barraca Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia electrotécnica electrónica

e informática 100.00 Ficha
submetida

Joaquim Arnaldo Carvalho
Martins

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engª Informática 100.00 Ficha
submetida

Joaquim João Estrela Ribeiro
Silvestre Madeira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida
Joaquim Manuel Henriques de
Sousa Pinto

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

José Luis Guimarães Oliveira
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha
submetida

José Manuel Matos Moreira Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática e redes 100.00 Ficha

submetida

José Maria Amaral Fernandes Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Doutoramento em Engenharia

Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

José Nuno Panelas Nunes
Lau

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha

submetida

Luís Filipe de Seabra Lopes
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Manuel António Gonçalves
Martins

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha
submetida

Miguel Augusto Mendes
Oliveira e Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida
Óscar Narciso Mortágua
Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Computação 100.00 Ficha

submetida
Osvaldo Manuel da Rocha
Pacheco

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrónica e

Telecomunicações 100.00 Ficha
submetida

Paulo Bacelar Reis Pedreiras Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

Paulo Miguel de Jesus Dias Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida

Rui Luís Andrade Aguiar
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Sérgio Guilherme Aleixo de
Matos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida

Susana Isabel Barreto de
Miranda Sargento

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha
submetida

Tomás António Mendes
Oliveira e Silva

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Maria Beatriz Alves de Sousa
Santos

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Eng. Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

     9500  

<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.
 95

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 95

 

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
w ith a full time link to the institution: 95 100

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): 95 100

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 95 100 95

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

0 0 95

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for
over 3 years

95 100 95

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 95

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

Cada uma das 3 Universidades tem continuamente pelo menos um elemento do seu Secretariado responsável pelo Apoio ao MAPi.
Adicionalmente, em cada edição, a Universidade responsável pelo primeiro ano dispõe de uma equipa alargada. Por exemplo, na
edição atual, de 2018-2019, o MAPi conta com o apoio directo de uma equipa de 7 profissionais com contratos de trabalho em
funções públicas (100%).

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

Each of the 3 Universities continuously has at least one member of its Secretariat responsible for MAPi Support. In addition, in each
edition, the University responsible for the first year has an extended team. For example, in the current edition of 2018-2019, MAP-i has
the direct support of a team of 7 professionals with public employment contracts (100%).

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

Na edição atual, 2018-2019, a qualificação do pessoal não docents é a seguinte:
 - Mestrado (pré-Bolonha) em Economia da Empresa

 - Licenciatura em Línguas e Relações Empresariais 
 - Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação

 – Bacharelato em Contabilidade e Administração de Empresas 
 - 12.º ano de escolaridade (3)
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Equipas de qualificação similar deram Apoio ao programa em edições anteriores nas outras duas Universidades.

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

In the current edition, 2018-2019, the qualification of non-academic staff is as follows:
 - Master (pre-Bologna) in Business Economics

 - Degree in Languages and Business Relations
 - Degree in New Technologies of Communication

 - Bachelor of Accounting and Business Administration
 - 12th year of schooling (Complete High School) (3)

  
Similar qualification teams gave support to the program in previous editions in the other two Universities.

 
 

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. 
97

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Feminino / Female 13
Masculino / Male 87

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 15
2º ano curricular 14
3º ano curricular 24
4º ano curricular 44
 97

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 50 50 50
N.º de candidatos / No. of candidates 24 31 14
N.º de colocados / No. of accepted candidates 24 30 14
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 19 15 8
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate -1 -1 -1

Nota média de entrada / Average entrance mark -1 -1 -1

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
O programa atraiu já estudantes estrangeiros de 19 países: Irão (19), Brazil (8), Paquistão (5), Nigéria (5), China, Líbano, Cuba, Índia,
Roménia, França, Arábia Saudita, Síria, República Dominicana, Algéria, Reino Unido, Argentina, Sudão, Cazaquistão, Venezuela. 
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Os candidatos ao Programa Doutoral são seriados pela Comissão Científica do Programa com base na análise dos seus curricula,
não tendo uma classificação de candidatura que tenha legibilidade (como é o caso da classificação de candidatura no concurso geral
de acesso ao Ensino Superior) pelo que se entende que os campos referentes à classificação de entrada não se aplicam aos
estudantes do Programa, tendo sido preenchidos com o valor -1.

  
 
 
 
 
 

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

 
The program has attracted foreign students from 19 countries: Iran (19), Brazil (8), Pakistan (5), Nigeria (5), China, Lebanon, Cuba,
India, Romania, France, Saudi Arabia, Syria, Algeria, United Kingdom, Argentina, Sudan, Kazakhstan, Venezuela.

  
The applications to the Program are organized and the candidates are accepted by the Scientific Committee of the Program based on
the analysis of their curricula vitae and not based on a previous grading (such as in the case of the access to first cycle study
programs in Portugal), thus the fields concerning the entrance mark are not applicable to the Program students and were filled in with
the value -1.

 

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 10 9 18
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 1 4
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 4 3 6
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 2 2 3
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 3 2 5

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). 

1 Utility-based Predictive Analytics 2018 Approved
 2 Towards Efficient and Scalable Probabilistic Inductive Logic Programming 2018 Approved

 3 Software Verification and Defect Analysis 2018 Approved
 4 Diagnosis of Rheumatic Heart Disease Based on Echocardiography videos 2018 Approved

 5 Subject-driven supervised and unsupervised hidden Markov models for heart sound segmentation in real noisy environments 2018
Approved

 6 Secure Multiparty Computation 2018 Approved
 7 Towards a transactional and analytical data management system for big data 2018 Approved

 8 Evaluation and Development of Algorithms and Computational Methods for Metabolic Pathway Optimization 2018 Approved
 9 Logics and calculi for cyberphysical components 2018 Approved

 10 Efficient Localization and Mapping for Robotics: Algorithms and Tools 2018 Approved
 11 Negotiation in Group Decision Support Systems: An approach based in Argumentation and Satisfaction 2018 Approved

 12 Evolution of Model-Driven Spreadsheets in a Collaborative Environment 2018 Approved
 13 Dynamic contracts for verification and enforcement of real-time systems properties 2018 Approved

 14 Knowledge Extraction from Unstructured Context Information 2018 Approved
 15 An Intelligent System for Detection and Identification of Human Behaviors from Unconstrained Video 2018 Approved

 16 Broadcast Cancellation in Untrusted Networks 2018 Approved
 17 Behavioral Modeling for Ambient Assisted Living 2018 Approved

 18 Development of a support systems for workflow design for data mining problems that exploit metalearning 2017 Approved
 19 Computational Prediction of Inter-Species Protein Interactions 2017 Approved

 20 Distributed and Interactive Solutions for Ubiquitous Telemedicine 2017 Approved
 21 Anomalies and Clusters in Large Edge-labeled Graphs 2017 Approved

 22 Intelligent facial animation: creating emphatic characters with stimuli based animation 2017 Approved
 23 Automated Software Process Performance Analysis and Improvement Recommendation 2017 Approved

 24 Discovery and Usage of Resources Inside Dense Systems 2017 Approved
 25 Natural Language Generation in the context of Multimodal Interaction in Portuguese 2017 Approved

 26 Elastic Enterprise Applications 2017 Approved
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27 Summarization of Changes in Dynamic Text Collections 2016 Approved
 28 Time-constrained colored object detection for intelligent robots 2016 Approved

 29 Mining Association Rules for Label Ranking 2016 Approved
 30 Compression and analysis of genomic data 2016 Approved
 31 Scalable adaptive collaborative filtering 2016 Approved

 32 Dynamic Evaluation for Reactive Scenarios 2016 Approved
 33 QoS based workflow scheduling on heterogeneous resources 2016 Approved

 34 A Semantically Enhanced Cloud Based Personal Digital Repository 2016 Approved
 35 Methodological Approaches for Software Processes Improvement in Multi-model Environments 2016 Approved

 36 Fault Tolerant Service Integration 2016 Approved
 

 
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). 

1 Utility-based Predictive Analytics 2018 Approved
 2 Towards Efficient and Scalable Probabilistic Inductive Logic Programming 2018 Approved

 3 Software Verification and Defect Analysis 2018 Approved
 4 Diagnosis of Rheumatic Heart Disease Based on Echocardiography videos 2018 Approved

 5 Subject-driven supervised and unsupervised hidden Markov models for heart sound segmentation in real noisy environments 2018
Approved

 6 Secure Multiparty Computation 2018 Approved
 7 Towards a transactional and analytical data management system for big data 2018 Approved

 8 Evaluation and Development of Algorithms and Computational Methods for Metabolic Pathway Optimization 2018 Approved
 9 Logics and calculi for cyberphysical components 2018 Approved

 10 Efficient Localization and Mapping for Robotics: Algorithms and Tools 2018 Approved
 11 Negotiation in Group Decision Support Systems: An approach based in Argumentation and Satisfaction 2018 Approved

 12 Evolution of Model-Driven Spreadsheets in a Collaborative Environment 2018 Approved
 13 Dynamic contracts for verification and enforcement of real-time systems properties 2018 Approved

 14 Knowledge Extraction from Unstructured Context Information 2018 Approved
 15 An Intelligent System for Detection and Identification of Human Behaviors from Unconstrained Video 2018 Approved

 16 Broadcast Cancellation in Untrusted Networks 2018 Approved
 17 Behavioral Modeling for Ambient Assisted Living 2018 Approved

 18 Development of a support systems for workflow design for data mining problems that exploit metalearning 2017 Approved
 19 Computational Prediction of Inter-Species Protein Interactions 2017 Approved

 20 Distributed and Interactive Solutions for Ubiquitous Telemedicine 2017 Approved
 21 Anomalies and Clusters in Large Edge-labeled Graphs 2017 Approved

 22 Intelligent facial animation: creating emphatic characters with stimuli based animation 2017 Approved
 23 Automated Software Process Performance Analysis and Improvement Recommendation 2017 Approved

 24 Discovery and Usage of Resources Inside Dense Systems 2017 Approved
 25 Natural Language Generation in the context of Multimodal Interaction in Portuguese 2017 Approved

 26 Elastic Enterprise Applications 2017 Approved
 27 Summarization of Changes in Dynamic Text Collections 2016 Approved

 28 Time-constrained colored object detection for intelligent robots 2016 Approved
 29 Mining Association Rules for Label Ranking 2016 Approved

 30 Compression and analysis of genomic data 2016 Approved
 31 Scalable adaptive collaborative filtering 2016 Approved

 32 Dynamic Evaluation for Reactive Scenarios 2016 Approved
 33 QoS based workflow scheduling on heterogeneous resources 2016 Approved

 34 A Semantically Enhanced Cloud Based Personal Digital Repository 2016 Approved
 35 Methodological Approaches for Software Processes Improvement in Multi-model Environments 2016 Approved

 36 Fault Tolerant Service Integration 2016 Approved
 

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

Não aplicável

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

Not applicable

 

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). 

Os dados oficiais relativos aos desempregados registados no IEFP (dezembro/2017) confirmam a percepção que a Comissão
Científica do programa tem de uma situação de pleno emprego de todos os graduados.

 Fonte de Informação: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/%7B$clientServletPath%7D/?
newsId=136&fileName=DGEEC_DSEE_DEES_2017_Desemprego_Tbl02201.zip 

 
 
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). 

The official data on the registered unemployed in the IEFP (December / 2017) confirm the perception of the Scientific Committee of the
program that program has a situation of full employment of all the graduates.

  
Source of information:
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http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/%7B$clientServletPath%7D/?
newsId=136&fileName=DGEEC_DSEE_DEES_2017_Desemprego_Tbl02201.zip

 
 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

A continuada situação de 0% de desemprego, já reportada na acreditação anterior, é considerada expectável atendendo às
necessidades na área e reconhecida qualidade do programa, não constituindo um problema ou ameaça.

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

The continued 0% unemployment rate, already reported in the previous accreditation, is considered to be expected given the needs in
the area and recognized quality of the program, not constituting a problem or threat.

 

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

HASLAB - INESC TEC Excelente / Excelent Universidade do Minho /
University of Minho 16 NA

ALGORITMI Muito Bom / Very
Good

Universidade do Minho /
University of Minho 9 NA

CBE Excelente / Excelent Universidade do Minho/
University of Minho 1 NA

IT - AVEIRO Excelente / Excelent Universidade de Aveiro /
University of Aveiro 6 NA

IEETA Bom / Good Universidade de Aveiro /
University of Aveiro 24 NA

CIDMA Muito Bom / Very
Good

Universidade de Aveiro/
University of Aveiro 2 NA

INESC TEC Excelente / Excelent Universidade do Porto/
University of Porto 22 NA

LIACC Muito Bom / Very
Good

Universidade do Porto/
University of Porto 5 NA

IT - PORTO Excelente / Excelent Universidade do Porto/
University of Porto 3 NA

CINTESIS Muito Bom / Very
Good

Universidade do Porto/
University of Porto 1 NA

CMUP Muito Bom / Very
Good

Universidade do Porto/
University of Porto 4 NA

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/f2e20e90-6834-5b02-121b-5bd0510cfffc
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/f2e20e90-6834-5b02-121b-5bd0510cfffc
 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. 

As atividades entre 2015 e 2018 dos docentes envolvidos no programa deram importantes contribuições para:
  

1 - um conjunto vasto de desenvolvimentos científico-tecnológicos, incluindo:
 (i) mais de 400 projectos nacionais e internacionais iniciados no período; 

(ii) mais de 3500 artigos científicos.
  

 
2 – o desenvolvimento nacional e regional na área das Tecnologias da Informação e Informática, com: 
(i) mais de 30 patentes nacionais e internacionais;

 (ii) mais de 20 empresas spin-off (exemplos: Veniam e PIC Advanced);
 (iii) colaboração com empresas nacionais e internacionais como: Altice Labs, Microsoft, Bosch, Brisa, Huawei, Prio, Bresimar,

Wavecom, HFA, Globaltrónica, TEKEVER, Ampleon, WATGRID, FAMAVAL, EFACEC, EDP, Casa da Moeda, APDL, Continental, IKEA,
Argonne, EUROPAC, YASAKI, Volkswagen, PSA, SONAE, Fly London, Siemens.

 3 - Internacionalização da área, incluindo:
 (i) colaboração com uma vasta lista de instituições universitárias e de investigação da generalidade dos países Europeus, países da

América do Sul e Central (ex: Brasil, México, Chile), Estados Unidos, alguns países Africanos tendo o Português como língua oficial
(PALOP) (ex: Cabo Verde), e alguns países asiáticos (ex. Tailândia);

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/f2e20e90-6834-5b02-121b-5bd0510cfffc
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/f2e20e90-6834-5b02-121b-5bd0510cfffc
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(ii) colaboração com instituições nos PALOP, como Assembleias da República, Ministérios da Justiça de Cabo Verde e de São Tomé e
Príncipe;

 (iii) participação em colaborações internacionais: CMU Portugal, UT Austin, MIT.
  

4 - Prestação de serviços à comunidade, incluindo colaboração com: Assembleia da República, diversas entidades da Administração
Pública, ANACOM, vários Hospitais, várias Escolas.

  
5 - Formação avançada na área científica do ciclo de estudos.

 A generalidade dos docentes envolvidos no programa leciona também nas formações de primeiro e segundo ciclo existentes nas 3
instituições. A título de exemplo, na Universidade de Aveiro, os docentes estão envolvidos no Mestrado Integrado em Engenharia de
Computadores e Telemática, Licenciatura em Engenharia Informática (1º ciclo) e Mestrado em Engenharia Informática (2º Ciclo).

  
6 – Aumento da cultura científica.

 As Unidades de I&D têm promovido a cultura científica e tecnológica na área através da participação em eventos como Semanas
Abertas de Ciência, colaboração com Centros Ciência Viva e possibilitando visitas de alunos do secundário. Por exemplo, por ano,
mais de 1000 pessoas visitaram os laboratórios do IEETA e IT Aveiro, sendo a maior parte alunos do secundário.

  

 
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 activities between 2015 and 2018 of the teachers involved in the program made important contributions to:

  
1 - a wide range of scientific and technological developments, including:

 (i) more than 400 national and international projects initiated in the period;
 (ii) more than 3500 scientific articles.

  
 
2 - national and regional development in Information Technology and Informatics, with:

 (i) more than 30 national and international patents;
 (ii) more than 20 spin-off companies (examples: Veniam and PIC Advanced);

 (iii) collaboration with national and international companies such as Altice Labs, Microsoft, Bosch, Brisa, Huawei, Prio, Bresimar,
Wavecom, HFA, Globaltrónica, TEKEVER, Ampleon, WATGRID, FAMAVAL, EFACEC, EDP, Casa da Moeda, APDL, Continental, IKEA,
Argonne, EUROPAC, YASAKI, Volkswagen, PSA, SONAE, Fly London, Siemens.

 3 - Internationalization of the area, including:
 (i) collaboration with a wide range of university and research institutions from most European countries, South and Central American

countries (e.g. Brazil, Mexico, Chile), United States, some African countries having Portuguese as their official language (PALOP) (e.g.
Cape Verde), and some Asian countries (e.g. Thailand);

 (ii) collaboration with institutions in PALOP, such as Assemblies of the Republic, Ministries of Justice of Cape Verde and São Tomé
and Príncipe;

 (iii) participation in international collaborations: CMU Portugal, UT Austin, MIT.
  

4 - Services to the community, including collaboration with: Assembly of the Republic, various entities of the Public Administration,
ANACOM, several Hospitals, various Schools.

  
5 - Advanced training in the scientific area of the study cycle.

 Most of the teachers involved in the program also teach in the first and second cycle courses in the three institutions. As an example,
at the University of Aveiro, teachers are involved in the Integrated Master in computer engineering and Telematics, Degree in
Informatics Engineering (1st cycle) and Master in Informatics Engineering (2nd Cycle).

  
6 - Increase of scientific culture.

 The R&D Units have promoted the scientific and technological culture in the area through participation in events such as Open Weeks
of Science, collaboration with Living Science Centers and enabling visits of secondary students. For example, over a thousand people
visited the laboratories of IEETA and IT Aveiro each year, most of them being secondary school students.

 
 
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. 

As principais unidades de investigação associadas ao programa em 2016-2018 tiveram orçamento superior a 65 MEuros e iniciaram
cerca de 400 projectos , sendo representativos:

 - SGH: Smart Green Home (IEETA e IT Aveiro)
 - EMIF: European Medical Information Framework (IEETA)

 -RETIOT: Reflectometry technologies to enhance the future internet of things and cyber-physical systems (IEETA)
 - SafeCloud: Projeto H2020 de estabelecimento de mecanismos de segurança em bases de dados distribuídas na nuvem (INESC

TEC)
 - RECAP: Projeto H2020 de exploração de dados de saúde de grandes coortes de bebés e adultos nascidos prematuros

 - Beaconing: Projeto H2020 sobre a aplicação de jogos sérios na área da aprendizagem
 - VcardID: Elaboração do algoritmo utilizado pela Casa da Moeda no cartão de cidadão português (INESC TEC)

 - QVida+: Continuous Estimation of Quality of Life for Effective Clinical Decision Support (ALGORITMI)
 - ESGRIDS: Enhancing Smart GRIDs for Sustainability (ALGORITMI).

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

The main research units associated with the program in 2016-2018 had a total budget over 65 MEuros and started about 400 national
and international projects, being representative:
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- SGH: Smart Green Home (IEETA and IT Aveiro)
 - EMIF: European Medical Information Framework (IEETA)

 -RETIOT: Reflectometry technologies to enhance the future of cyber-physical systems (IEETA)
 - SafeCloud: H2020 project to establish security mechanisms in distributed cloud databases (INESC TEC)

 - RECAP: Project H2020 for the exploitation of health data of large cohorts of preterm infants and adults
 - Beaconing: Project H2020 on the application of serious games in the area of learning

 - VcardID: Elaboration of the algorithm that is used by the Mint on the Portuguese Citizen Card (INESC TEC)
 - QVida +: Continuous Estimation of Quality of Life for Effective Clinical Decision Support (ALGORITMI)

 - ESGRIDS: Enhancing Smart GRIDs for Sustainability (ALGORITMI).
 

 

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 27
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 0

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 MAP-i está desde o início envolvido na cooperação entre o Governo Português e três universidades americanas, com especial
destaque para a CMU e a Universidade do Texas em Austin.

 Nos últimos cinco anos, 5 estudantes concluíram o grau dual CS/ECE-CMU e MAP-i e mais 1 está em curso. Estes estudantes
completaram pelo menos dois anos na CMU. Complementarmente, foram promovidos vários estágios de três meses para
estudantes, como um primeiro passo para o arranque de programas de doutoramento.

 Foram efetuadas 10 visitas de docentes a CMU, com o objetivo de troca de experiências e lançamento de projetos em conjunto.
 Dentre os projetos financiados, foram liderados por investigadores apoiantes do MAP-i 3 projetos em CMU e 4 projetos em UTexas

Austin.
 Uma das unidades de investigação apoiante do MAP-i, o INESC TEC, albergou durante cinco anos a CMU-Portugal, entidade

coordenadora da cooperação com a CMU, e alberga atualmente a entidade coordenadora da cooperação com Utexas Austin.
 

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

MAP-i has been involved in cooperation between the Portuguese Government and three US universities, with special emphasis on
CMU and the University of Texas at Austin.

 In the last five years, 5 students have completed the dual CS / ECE-CMU and MAP-i degree and another 1 is underway. These
students completed at least two years at CMU. In addition, several three-month internships for students were promoted as a first step
towards the start-up of doctoral programs.

 There were 10 teacher visits to CMU, with the objective of exchanging experiences and launching projects together.
 Among the projects funded, 3 projects with CMU were led by researchers supporting MAP-i and 4 projects at UTexas Austin.

 One of the supporting research units of MAP-i, INESC TEC, has hosted for five years the CMU-Portuga, coordinating entity of the
cooperation with the CMU, and currently houses the coordinating entity of cooperation with UTexas Austin.

  

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 O programa ultrapassou em 2018 as 100 Teses defendidas com sucesso.

 
6.4. Eventual additional information on results.

 The program surpassed in 2018 the 100 Thesis defended with success.

 

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.
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Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento
facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.

 Sim

 
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.

 https://www.ua.pt/sigq/page/22105
 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia

da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._MAP-i-Report2017-18.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. 

Observação:
  

Por apenas ser permitido um link, não foi possível colocar no ponto correspondente os Manuais de Qualidade das 3 Universidades.
Os Restantes Manuais podem ser obtidos de:

 U. Minho : https://www.uminho.pt/PT/uminho/Qualidade/SIGAQ-UM/Documents/manual-da-qualidade-uminho1-1-2012.pdf 
 U. Porto: https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=27024&pv_cod=38hYLPa4rsIL

  
 
 

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

Observation:
  

Because only a link was allowed, it was not possible to place in the corresponding point (7.1) the Quality Manuals of the 3 Universities.
Other 2 Manuals can be obtained from:

 U. Minho: https://www.uminho.pt/EN/uminho/Qualidade/SIGAQ-UM/Documents/manual-da-qualidade-uminho-1-1-2012.pdf
 U. Porto: https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=27024&pv_cod=38hYLPa4rsIL

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/f2e20e90-6834-5b02-121b-5bd0510cfffc/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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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 
- Participação de um número elevado de docentes de três universidades prestigiadas na área de Informática, muitos deles de elevada
qualidade e reconhecidos nacional e internacionalmente.

 - Apoio por parte de um conjunto de unidades de investigação em Informática com boas classificações, as quais garantem o
acolhimento dos estudantes na fase de preparação da tese.

 - Colaboração entre docentes de mais do que uma universidade em cada unidade curricular.
 - Parte curricular composta por UC atualizadas e de elevada qualidade científica, que permitem uma homogeneização de formação

sólida e a criação de conhecimento mútuo e de hábitos de trabalho de investigação colaborativo entre os estudantes de cada edição.
 - Participação significativa de estudantes estrangeiros.

 - Participação habitual de investigadores internacionais nas comissões de acompanhamento e nos júris.
 - Realização do Simpósio anual fomenta o conhecimento mútuo dos estudantes e orientadores.

 
 
8.1.1. Strengths 

- Participation of a large number of professors from three prestigious universities in the area of Informatics, many of them of high
quality and recognized nationally and internationally.

 - Support by a group of research units in Computer Science with good classifications, which guarantee the reception of the students in
the phase of preparation of the thesis.

 - Collaboration among teachers of more than one university in each curricular unit.
 - Curricular part composed of up-to-date and high-quality scientific UC, which allow a homogenization of solid training and the creation

of mutual knowledge and work habits of collaborative research among students of each edition.
 - Significant participation of foreign students.

 - Regular participation of international researchers in monitoring committees and juries.
 - Conducting the annual symposium fosters the mutual knowledge of students and counselors.

 
 
8.1.2. Pontos fracos 

- Dispersão geográfica das várias edições por quatro departamentos causa algumas dificuldades aos estudantes a tempo parcial ou
desalinhados do ritmo anual do programa.

 - Sobrecarga administrativa pela necessidade de lidar com serviços académicos e administrativos de diferentes instituições.
  

 
8.1.2. Weaknesses 

- Geographical dispersion of the various issues by four departments causes some difficulties for students part-time or non-
synchronized with the annual pace of the program.

 - Administrative overload due to the need to deal with academic and administrative services of different institutions. 
 

 
8.1.3. Oportunidades 

- Existência de oportunidades de financiamento como os concursos de bolsas individuais da FCT, a atribuição de pacotes de bolsas
ao programa ou às unidades de investigação que o suportam, programas de bolsas com empresas organizados pelas universidades
parceiras.

 - Participação nas parcerias com universidades americanas, em particular CMU e UT Austin, quer em doutoramentos duais quer
pela oportunidade de intercâmbio de docentes e na participação em projetos conjuntos.

 - Colaboração com investigadores de múltiplas instituições internacionais que permitem organizar workshops e palestras
complementares à formação direta do programa.

 
 
8.1.3. Opportunities 

- Existence of funding opportunities such as FCT individual scholarship competitions, the awarding of scholarship packages to the
program or to the research units that support it, and fellowship programs with companies organized by the partner universities.

 - Participation in partnerships with American universities, in particular CMU and UT Austin, both in dual doctorates and for the
opportunity of teacher exchange and participation in joint projects.

 - Collaboration with researchers from multiple international institutions that allow to organize workshops and lectures complementary
to the direct training of the program.

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

- Dificuldade na concretização da participação de estudantes estrangeiros admitidos devido aos obstáculos colocados pela obtenção
de vistos e de reconhecimentos de diplomas.

 - Funcionamento em simultâneo de programas monoinstitucionais na mesma área nas universidades parceiras.
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8.1.4. Threats 

- Difficulty in achieving the participation of foreign students admitted due to the obstacles posed by obtaining visas and recognition of
diplomas.

 - Simultaneous operation of mono-institutional programs in the same area in partner universities.
  

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Concentração da parte curricular num único semestre.

  
Um dos objetivos da concentração da parte curricular num único semestre é reduzir o período em que os estudantes se têm que
deslocar para o local da edição, combatendo desse modo o efeito da dispersão geográfica.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Concentration of the curricular part in a single semester.
  

One of the objectives of curricular concentration in a single semester is to reduce the period of time for students to move to the
edition site, thereby counteracting the effect of geographical dispersion.

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

Prioridade alta. Implementação: ano letivo seguinte à aprovação da alteração do plano de estudos.
 

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

High priority. Implementation: school year following approval of change in study plan.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de estudantes em deslocação após o primeiro ano.
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of students traveling after the first year.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Melhoria do suporte informático.

  
Melhoria dos procedimentos de registo e acesso no sistema de informação académico e de partilha de documentos no sítio Web do
programa com vista a facilitar a circulação de informação entre todos os stakeholders.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Improved IT support.
  

Improvement of registration and access procedures in the academic information and document sharing system on the program's
website in order to facilitate the circulation of information among all stakeholders.

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

Prioridade alta. Implementação: 2 anos.

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

High priority. Implementation: 2 years.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de funcionalidades de registo e acesso implementadas.
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of registration and access features implemented.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Antecipação dos calendários de candidatura e seleção.
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O objetivo da antecipação dos calendários de candidatura e de seleção dos estudantes é aumentar o tempo disponível para os
estudantes estrangeiros prepararem a vinda para Portugal a tempo do início do ano letivo.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Anticipation of the application and selection calendars.
  

 The goal of anticipating application and student selection schedules is to increase the time available for foreign students to prepare
for their arrival in Portugal in time for the start of the school year.

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

Prioridade alta. Implementação: 1 ano letivo
 

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

High priority. Implementation: 1 academic year

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de dias de antecipação de cada uma das fases de seleção.
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of days of anticipation of each of the selection phases.

 

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Propõem-se as seguintes alterações no sentido de permitir aos alunos do 1º ano curricular dedicarem o 2º semestre exclusivamente
à preparação de Proposta de Tese, bem como a simplificação do controlo administrativo das inscrições em Tese :

 1- Extinção das unidades curriculares do 2º semestre Opção Livre e Opção Externa;
 2- Alteração da UC Proposta de Tese para 30 créditos.

 3- Alteração das opções a realizar em cada uma das áreas de Teoria e Fundamentos, Paradigmas da Computação e Tecnologias para
6 ECTS.

 4- Alteração da UC Seminário para 12 ECTS, incluindo estudo de metodologias de investigação, visitas aos centros de investigação
apoiantes do Programa e participação num workshop interno ou externo.

 Propõe-se manter um primeiro semestre com unidades curriculares que visam proporcionar aos estudantes conhecimentos e
competências para prepararem a Proposta de Tese no 2º semestre. Este primeiro semestre letivo tem também a vantagem de
permitir aos estudantes tomarem contacto com diferentes subáreas científicas e docentes, facilitando simultaneamente a sua
integração no ambiente académico e a formação de espírito de grupo entre os estudantes do mesmo ano, em particular dos
estudantes provenientes de outros sistemas de ensino.

 5- Segmentação da UC Tese, anteriormente com 180 créditos, em 6 UC de 30 créditos cada. Esta alteração visa simplificar o controlo
administrativo da duração total das inscrições em Tese, em particular dos estudantes que começam a Tese desalinhados, apenas no
2º semestre (situação muito vulgar nos estudantes de origem estrangeira por problemas de vistos e acomodação), e também para
permitir a aplicação da regra de frequência a tempo parcial (muito comum em estudantes que, não tendo bolsa, têm que acumular
com participação em projetos ou atividade em empresas), que implica um máximo de créditos admissível na ordem dos 30 créditos.

 6- Avaliação inicial do nível de conhecimentos em Inglês dos estudantes, tornando a frequência de formação em Inglês um pré-
requisito a cumprir durante o 1º ano para os estudantes que não atinjam o nível mínimo considerado.

 Entende a Comissão Científica do MAP-i que a presente proposta é a que mais se adequa ao bom funcionamento do programa e
reflecte de forma equilibrada a relação com a FCT, as expectativas dos estudantes e a forma como, na prática, o programa tem
funcionado.

  
 
 
NOTA: As Unidades Curriculares instanciação das 3 opções do primeiro semestre do primeiro ano, cujas fichas integram esta
proposta, são apenas o conjunto base das unidades curriculares que foram sendo propostas para as edições anteriores e atual.
Como previsto no Regulamento do Ciclo de Estudos (Deliberação nº727/2007 publicada no Diário da República, 2ª Série, em 26 de
Abril de 2017), artigo 6º, a Comissão Científica do Programa Doutoral define o elenco das disciplinas para cada edição, efetuando
para o efeito um pedido de propostas de UC para as 3 opções.

 
 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

The following changes are proposed to allow the students of the 1st year to devote the 2nd semester exclusively to the preparation of
the Thesis Proposal, as well as the simplification of the administrative control of the inscriptions in Thesis:

 1- Extinction of the curricular units of the second semester Free Option and External Option;
 2- Change of the UC Thesis Proposal for 30 credits.

 3- Change of options to be performed in each of the areas of Theory and Fundamentals, Computing Paradigms and Technologies for 6
ECTS.

 4- Modification of the UC Seminar for 12 ECTS, including study of research methodologies, visits to the research centers supporting
the Program and participation in an internal or external workshop.

 It is proposed to maintain a first semester with curricular units that aim to provide students with the knowledge and skills to prepare
the thesis proposal in the second semester. This first semester also has the advantage of allowing students to make contact with
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different scientific and teaching sub-areas, while facilitating their integration into the academic environment and the formation of a
group spirit among students of the same year, particularly students from other education systems.

 5- Segmentation of the UC Thesis, previously with 180 credits, in 6 UC of 30 credits each. This amendment aims to simplify the
administrative control of the total duration of the thesis applications, in particular for students who begin the thesis in misalignment,
only in the 2nd semester (a very common situation for students of foreign origin due to visa and accommodation problems) and also
to allow the application of the part-time attendance rule (very common in students who, having no scholarship, have to accumulate
with participation in projects or activity in companies), which implies a maximum allowable credit of 30 credits.

 6- Initial assessment of students' level of English proficiency, making English language training a prerequisite to fulfill during the first
year for students who do not meet the minimum level considered.

 MAP-i's Scientific Committee believes that this proposal is the most appropriate for the proper functioning of the program and reflects
in a balanced way the relationship with the FCT (Portuguese Research Agency), the students' expectations and the way in which the
program has worked.

  
 
NOTE: The Curricular Units instantiating the 3 options of the first semester of the first year integrating this proposal are only the basic
set of curricular units that were proposed for the previous and current editions. According to the Regulation of the Cycle of Studies
(Deliberation nº727 / 2007 published in the Diário da República, 2º Série, on April 26, 2017), article 6, the Scientific Committee of the
Doctoral Program defines the list of disciplines for each edition, making for the effect a request for UC proposals.

  
 

 

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

9.2.

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

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

 <no answer>

 

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Informática / Computer Science INF / CS 222 18
(1 Item)  222 18  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - 1º ano

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

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

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 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)

Opção em Teoria e Fundamentos /
Foundations of Computing Option INF / CS Semestre /

Semester 162 - 6 Opção / Option

Opção em Paradigmas de Computação /
Programming Paradigms Option INF / CS Semestre /

Semester 162 - 6 Opção / Option

Opção em Tecnologias / Technologies
Option INF / CS Semestre /

Semester 162 - 6 Opção / Option

Seminário / Seminar INF / CS Semestre /
Semester 324 T - 30; OT - 15 12
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Proposta de Tese / Thesis Proposal INF / CS Semestre /
Semester

810 OT - 20 30

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2º Ano

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

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

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 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)

Tese 1 / Thesis 1 INF / CS Semestre /
Semester 810 OT-20 30 1º Semestre / 1st

Semester

Tese 2 / Thesis 2 INF / CS Semestre /
Semester 810 OT-20 30 2º Semestre / 2nd

Semester
(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 3º Ano

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

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

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º Ano

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 3rd 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)

Tese 3 / Thesis 3 INF /CS Semestre/Semester 810 OT-20 30 1º Semestre / 1st
Semester

Tese 4 / Thesis 4 INF / CS Semestre/Semester 810 OT-20 30 2º Semestre / 2nd
Semester

(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 4º Ano

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

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

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
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4º Ano

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 4th 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)

Tese 5 /Thesis 5 INF / CS Semestre/Semester 810 OT-20 30 1º Semestre / 1st
Semester

Tese 6 / Thesis 6 INF / CS Semestre/Semester 810 OT-20 30 2º Semestre / 2nd
Semester

(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1º Ano - Opção em Tecnologias

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

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

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º Ano - Opção em Tecnologias

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st Year - Technologies Option

 

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)

Extração de Informação Avançada / Advanced
Information Extraction INF / CS Semestre /

Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Robótica Inteligente / Intelligent Robotics INF / CS Semestre /
Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Sistemas de Computação Interativos / Interactive
Computing Systems INF / CS Semestre /

Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Sistemas de Sucesso em Produção / Successful
Systems in Production INF / CS Semestre /

Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Tecnologias e Ferramentas de Verif icação de Softw are
/ Softw are Verif ication Technology and Tools INF / CS Semestre /

Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Visão Computacional / Computer Vision INF / CS Semestre /
Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1º Ano - Opção em Teoria e Fundamentos

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

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

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º Ano - Opção em Teoria e Fundamentos

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st Year - Foundations of Computing Option
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9.3.3 Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Métodos Algébricos e Coalgébricos em Desenvolvimento de
Softw are / Algebraic and Coalgebraic Models in Softw are
Development

INF / CS Semestre /
Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Criptografia e Segurança de Informação / Cryptography and
Information Security INF / CS Semestre /

Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Computação Distribuída / Distributed Computing INF / CS Semestre /
Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Computação Quântica / Quantum Computing INF / CS Semestre /
Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1º Ano - Opção em Paradigmas de Computação

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

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

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º Ano - Opção em Paradigmas de Computação

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st Year - Programming Paradigms Option

 

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)

Sistemas Adaptativos para a Inteligência do
Negócio / Adaptive Business Intelligence INF / CS Semestre /

Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Descoberta de Conhecimento em Base de Dados /
Know ledge Discovery from Data Bases INF / CS Semestre /

Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Análise de Redes / Netw ork Analysis INF / CS Semestre /
Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

Teste de Softw are / Softw are Testing INF / CS Semestre /
Semester 162 TP - 30 6 Opção / Option

(4 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Análise de Redes

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Análise de Redes

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Network Analysis

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162
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9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação da Opção em Paradigmas da Computação

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Programming Paradigms Option

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

 Pedro Ribeiro, 20h por semestre

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

 Sérgio Matos 10h por semestre

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

 No final da unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de: 
 - explicar conceitos chave e algoritmos para análise de redes complexas; 

 - aplicar uma gama de técnicas para caracterizar estruturas de redes; 
 - definir metodologias para analizar redes de diferentes domínios; 

 - demonstrar conhecimento da investigação recente na área e exibir capacidades de escrita técnica e de apresentação.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of the this course the students should be able to: 
 - explain key concepts and algorithms in complex network analysis; 

 - apply a range of techniques for characterizing network structure; 
 - define methodologies for analyzing networks of different fields; 

 - demonstrate knowledge of recent research in the area and exhibit technical writing and presentation skills. 
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 I - Introdução
 1. Conceitos teoria de grafos: definições básicas; tipos; exemplos e representações, algoritmos clássicos.

 2. Métricas: diâmetro, coef. agrupamento, caminho mais curto, centralidade.
 3. Graph models: redes de pequeno mundo; redes livres de escala e ligação preferencial; outros modelos.

 II – Mineração de grafos e descoberta de padrões
 1. Mineração de subgrafos: subgrafos como métricas locais; censo de subgrafos; motifs, conceito e algoritmos; distribuição de

graus de graphlets; motifs com pesos.
 2. Comunidades: deteção; modularidade; agrupamento espetral; comunidades sobrepostas.

 3. Caracterização e comparação de redes: abordagens; dinâmica de rede; informação em cascata; funções.
 4. Análise de redes em larga escala: armazenamento e representação de grafos; algoritmos paralelos e distribuídos.

 III – Redes de informação e a World Wide Web
 1. Crawling e análise de links: pesquisa na Web, ordenação, PageRank.

 2. Extração de informação de texto. Grafos de conhecimentos.

 
9.4.5. Syllabus:

 I - Introduction 
 1. Graph Theory Concepts: basic definitions; types, examples, representations, classical algorithms.

 2. Basic metrics: diameter, clustering coefficient, shortest paths, centralities.
 3. Graph models: small-world; scale-free networks and preferential attachment; other models.

 II - Graph Mining and Patterns Discovery
 1. Subgraph Mining: subgraphs as local metrics; subgraph census; network motifs concept and algorithms; graphlet degree

distribution; weighted motifs.
 2. Communities: detection; modularity optimization; spectral clustering; overlapping communities.

 3. Network Characterization and Comparison: comparative approaches; network dynamics; information cascades; role mining.
 4. Large Scale Network Analysis: peta-scale networks; graph storage and representation; parallel and distributed algorithms.

 III - Information Networks and the WWW
 1. Web crawling and link analysis: Web retrieval, Ranking, PageRank.

 2. Information extraction from text. Knowledge graphs.
 

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

 Os conteúdos programáticos incluem inicialmente os conceitos principais sobre teoria de grafos, que servirão de suporte para
apresentar um conjunto de algoritmos e métodos para analisar e caracterizar redes complexas. Estes conteúdos darão aos alunos
conhecimentos sobre vários métodos principais nesta área. Durante a exposição serão apresentados exemplos de redes em vários
domínios, ilustrando a aplicação prática dos métodos. A parte final incidirá sobre um tipo específico e bastante atual de redes, redes
de informação, focando em aspetos para a criação e análise destas redes.
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9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The program starts with the main concepts of graph theory, that will form the basis for presenting a range of algorithms and methods
for analysing and characterizing complex networks. These topics will give students the knowledge about various main methods in this
area. Various examples of networks, in different fields, will be presented to illustrate the practical application of the methods. The final
part will focus on a specific and fresh type of networks, information networks, focusing on aspects related to the creation and
analysis of these networks. 

  

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A unidade curricular é composta por aulas teórico-práticas, discussões, trabalhos práticos e apresentações. A avaliação é baseada
nos seguintes componentes: 

 - Exame final (50%) 
- Trabalhos práticos e apresentações (40%) 

 - Participação nas aulas (10%) 
  

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The course is composed by theoretical-practical classes, discussions, student assignments and presentations. The student
evaluation is based on the following key components: 

 - Final Exam (50%) 
 - Course Assignments and Presentations (40%) 

 - Participation in Classes (10%) 
  

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

 As aulas expositivas têm como objetivo apresentar os conceitos principais e algoritmos, ilustrando a sua aplicação através de
exemplos práticos. A compreensão destas noções serão avaliadas através de exame, enquanto os trabalhos práticos e
apresentações permitirão avaliar a capacidade dos alunos em aplicar os conceitos e algoritmos expostos. 

  

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

 The theoretical classes aim to introduce students to the main concepts and algorithms, illustrating their application through practical
examples. The exam will assess the students’ understanding of these notions, while pratical assignments and presentations will allow
assessing students’ capacity to apply the concepts and algorithms.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Newman, M. “Networks: An Introduction”, second edtion, Oxford University Press, 2018. 
 Barabsi, A. “Network Science”, Cambridge University Press, 2016 (available online at http://networksciencebook.com/) 

 Croft, W. B., Metzler, D., and Strohman T. “Search engines: Information retrieval in practice”. Reading: Addison-Wesley, 2010.
(available online at http://ciir.cs.umass.edu/irbook/)

 

Anexo II - Teste de Software

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teste de Software

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Software Testing

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação da Opção em Paradigmas da Computação
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9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Programming Paradigms Option

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

 Ana Cristina Ramada Paiva – 10h/semestre

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

 João Pascoal Faria – 10h/semestre
 Miguel Brito – 10h/semestre

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

 Este curso tem como objetivo cobrir, tanto do ponto de vista fundacional como metodológico, os conceitos e técnicas de Teste de
Software.

 O curso não pretende ser uma introdução, mas sim uma oportunidade de expor os alunos a tópicos de pesquisa avançados e
apresentados de forma coerente e integrada. Está o nível dos módulos avançados em programas de doutorado em instituições
académicas líderes.

 No final desta UC, os alunos deverão ser capazes de:
 - reconhecer e explicar a importância económica e social da qualidade do software em geral, e do teste em particular;

 - compreender os benefícios e desafios das técnicas de teste de software automatizado, como testes baseados em modelos ou
aleatórios;

 - compreender os benefícios e limitações das técnicas automatizadas de geração de testes;
 - identificar medidas relacionadas ao teste (eficiência, eficácia, cobertura, rho, etc.);

 - compreender os princípios e técnicas para seleção, minimização e priorização de conjuntos de testes.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course aims to cover, both from a foundational and methodological point of view, the concepts and techniques of Software
Testing.

 The course is not intended to be an introduction, but rather an opportunity to expose students to advanced and consistently presented
research topics in a coherent and integrated manner. There is the level of advanced modules in doctoral programs at leading
academic institutions.

 At the end of this UC, students should be able to:
 • recognize and explain the economic and social importance of software quality in general, and of the particular test;

 • Understand the benefits and challenges of automated software testing techniques, such as model-based or random testing;
 • understand the benefits and limitations of automated test generation techniques;

 • identify measures related to the test (efficiency, effectiveness, coverage, rho, etc.);
 • understand the principles and techniques for selection, minimization and prioritization of test suites. 

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Fundamentos de teste de software
 • Processo de teste;

 • Níveis de teste e tipos de teste;
 • Análise de cobertura de teste e instrumentação de código;

 • Técnicas avançadas de testes unitários;
 • Minimização e priorização do conjunto de testes para testes de regressão;

 • Gerenciamento de teste;
 • Métricas para avaliar a qualidade do teste.

  
Teste de software automatizado

 • Levantamento de técnicas de testes automatizados;
 • Levantamento de técnicas de teste baseadas em modelos (de padrões, especificações algébricas, especificações baseadas em

estados, especificações baseadas em cenários, etc.);
 • Teste automático de GUI;

 • Geração de casos de teste: teoria, técnicas e ferramentas;
 • Especificação de modelos formais de software com o Alloy para suportar testes baseados em modelos;

 • Uso de “model finders” para automatizar a geração de testes;
 • Teste em sistemas IoT.

 
 
9.4.5. Syllabus:

 Software testing fundamentals 
 • Test process; 

 • Test levels and test types; 
 • Test coverage analysis and code instrumentation; 

 • Advanced unit testing techniques; 
 • Test suite minimization and prioritization for regression testing; 

 • Test management; 
 • Metrics for assessing test quality. 

  
Automated software testing 

 • Survey of automated testing techniques; 
• Survey of model-based testing techniques (from patterns, algebraic specifications, state-based specifications, scenario-based
specifications, etc.); 

 • Automatic GUI testing; 
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• Test case generation: theory, techniques and tools; 
• Specifying formal models of software with Alloy to support model-based testing; 

 • Using model finders to automate test generation; 
 • Testing in IoT systems.

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

 Nossa sociedade está cada vez mais dependente do correto funcionamento de sistemas de software, de modo que a indústria de
software se deve esforçar para fornecer software essencialmente livre de defeitos de maneira económica, usando técnicas mais
eficazes e eficientes de deteção e prevenção de defeitos. O objetivo desta unidade é cobrir algumas das técnicas mais promissoras
nessa direção, ou seja, sobre testes de software. O teste é a principal técnica de deteção de defeitos na indústria de software. O teste
manual é inviável devido ao tamanho e à complexidade cada vez maiores dos sistemas de software, portanto, o foco será o estudo de
técnicas de automação de testes, principalmente a geração automática de testes. 

 Para isso, o curso está dividido em duas componentes: uma de conceitos e outra de tópicos avançados no contexto da
automatização de testes de software. Assim, no final deste curso, os estudantes poderão identificar os desafios e as técnicas mais
adequadas a cada contexto.

  

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

 Our society is increasingly dependent on the correct functioning of software systems, so the software industry must strive to provide
essentially defect-free software economically, using more efficient and effective defect detection and prevention techniques. The
purpose of this unit is to cover some of the most promising techniques in this direction, that is, about software testing. Testing is the
primary defect detection technique in the software industry. Manual testing is unfeasible due to the increasing size and complexity of
software systems, so the main focus of this course will be the study of test automation techniques, especially the automatic
generation of tests.

 For this, the course is divided into two components: one of fundamental theoretical concepts and another of advanced topics in the
context of software testing automation. Thus, at the end of this course, students will be able to identify the challenges and the most
appropriate techniques to apply in each context.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A turma será conversacional e incentivará os alunos a fazer perguntas e comentários.
 Dois painéis ou palestras serão organizados para complementar os tópicos abordados pelas aulas. Esses painéis ou palestras

envolverão a equipe de palestras e possivelmente outros membros do corpo docente não formalmente associados a essa UC.
 A cada semana, os alunos devem ler artigos (de revistas e conferências) ou materiais suplementares, relacionados aos tópicos

discutidos na aula. Isso expõe muitos alunos a leituras científicas pela primeira vez. Para ajudá-los na leitura, devemos escrever um
breve resumo para cada trabalho. Também pedimos que enviem uma lista de perguntas sobre as leituras, as quais tentamos abordar
nas classes seguintes. Sempre que aplicável, os alunos também serão incentivados a experimentar as tecnologias mencionadas nos
materiais de leitura. Ns últimas semanas do curso, não haverá mais resumos de leitura, para dar aos alunos mais tempo para se
concentrarem no projeto.

  

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The class will be conversational, and encouraging students to ask questions and make comments. 
 Two panels or talks will be organized to complement the topics covered by classes. These panels or talks will involve both the

lecturing team and possibly other faculty members not formally associated with this UC.
 Each week, the students must read papers or some supplemental materials, related to the topics discussed in class. All reading

assignments come from journals and conference. This exposes many students to cientific readings for the first time. To help them
with their reading, we should write a brief summary for each paper. We also ask them to submit a list of questions about the readings,
which we try to address in following classes. Whenever applicable, students will also be encouraged to experiment the technologies
mentioned in the reading materials. During the last few weeks of the course, there will no more reading summaries, to give students
more time to focus on the project.

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

 A forma interativa e de incentivo à discussão nas aulas permite que os estudantes adquiram espírito crítico sobre a área de testes
de software para poderem analisar/identificar as melhores práticas a aplicar nos diversos contextos.

  
A leitura de artigos científicos e os painéis e palestras permitem que os estudantes explorem com mais profundicade alguns temas
de investigação recente fomentando um conhecimento mais aprofundado e atual. A produção de um conjunto de perguntas sobre os
temas apresentados fomentará um espírito crítico que vai permitir identificar as vantages e limitações das várias abordagens ao
teste automatizado.

 As leituras e a discussão nas aulas permitirá reconhecer a importância económica e social dos testes e da qualidade de software em
geral.

  
Como todo este ambiente de incentivo ao espirito crítico os estudantes poderão identificar formas de comparer diversas abordagens
com recurso a medidas de eficiência, eficácia, etc.

  
O projeto mais prático permitirá que os estudantes lidem com os desafios do teste de software, por exemplo, explosão de casos de
teste, identificando/aplicando técnicas para colmatar esse desafio.

  
 

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

 The interactive and encouraging discussion in the classroom allows students to acquire critical thinking about the software testing
area in order to be able to analyze / identify best practices in different contexts.
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Reading scientific articles and panels and lectures allow students to explore in more depth some of the recent research topics by
fostering a more in-depth and up-to-date knowledge. The production of a set of questions on the topics presented will foster a critical
spirit that will allow to identify the advantages and limitations of the various approaches to automated testing.

  
The readings and the discussion in the classes will recognize the economic and social importance of the tests and the quality of
software in general.

  
With such environment of critical-spirit encouragement, students will be able to identify ways of comparing different approaches
using measures of efficiency, effectiveness, etc.

  
The more practical design will allow students to deal with the challenges of software testing, for example, test case explosion,
identifying / applying techniques to address this challenge.

  

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 •Ilene Burnstein. Practical software testing, Springer, 2003. 
•Aditya P. Mathur. Foundations of software testing, Pearson Education India, 2008. 
•M. Utting, M. Legeard. Practical Model-Based Testing: A Tools Approach, Morgan Kaufmann, 2007. 

 •R. M. Poston. Automating Specification-based Software Testing, IEEE Press, 1996. 
 •Software Verification and Analysis: An Integrated, Hands-On Approach, by Janusz Laski and William Stanley (Nov 5, 2010). 

 •Christof Ebert, Reiner Dumke. Software Measurement: Establish - Extract - Evaluate – Execute. Springer-Verlag, 2007. 
 •Daniel Jackson. Software Abstractions – Logic, Language, and Analysis (revised edition). MIT Press, 2011. 

 •Andreas Zeller.Why Programs Fail: A Guide to Systematic Debugging. Elsvier, 2009.
  

 

Anexo II - Computação Distribuída

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Computação Distribuída

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Distributed Computing

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF /CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação da Opção em Teoria e Fundamentos

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Foundations of Computing Option

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

 José Orlando Pereira / 10h/semestre

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

 Paulo Sérgio Almeida / 10h/semestre
 Pedro Alexandre Guimarães Lobo Ferreira do Souto/ 10h/semestre

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

 O objetivo desta unidade curricular (UC) é dotar os estudantes do conhecimento sobre os conceitos teóricos associados à
computação distribuída, com enfoque especial na tolerância a falhas. Após a conclusão desta UC, os estudantes deverão:

 - estar familiarizados com os principais problemas, algoritmos e impossiblidades na áread da computação distribuída;
 - ser capazes de identificar na prática a ocorrência dos problemas abstratos estudados e quer aplicar algoritmos conhecidos quer
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invocar impossibilidade da sua solução, conforme apropriado;
 - ser capazes de modelizar algoritmos distribuídos de forma formal e provar a sua correção - estar preparados para iniciar

investigação na área da computação distribuída
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course aims at providing the theoretical foundations of distributed computing, with an emphasis on fault tolerance. After
concluding this course with success the students are expected: 

 - to be familiarized with important problems, algorithms and impossibility results in the area of distributed computing
 - to be able to identify the occurrence of the abstract problems studied in practice and either apply known algorithms or to invoke

impossibility results
 - to be able to model a distributed algorithm in a formal and rigorous way, so as to prove them correct - to be able to pursue research

in the area of distributed computing
  

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Introdução à computação distribuída.
 Redes assíncronas. Modelo, "I/O automata" e algoritmos básicos. 

 Consenso distribuído em redes assíncronas. Impossibilidade de acordo na presença de falhas. Detetores de avaria. "Commit"
distribuído. Difusão atómica.

 Redes temporizadas ou parcialmente síncronas. Modelo, "I/O automata" temporizados. Consenso com sincronia parcial.
Sincronização de relógios.

  

 
9.4.5. Syllabus:

 Introduction to distributed computing.
 Asynchronous networks. Model, I/O automata and basic algorithms.

 Agreement in asynchronous networks. Impossibility of fault-tolerant consensus. Failure Detectors. Distributed commit. Atomic
Broadcast.

 Timed/partially-synchronous networks. Timed I/O automata. Fault-tolerant consensus with partial synchrony. Clock synchronization.
 

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

 O programa incide sobre os modelos principais, quer no que diz respeito ao comportamento temporal quer relativamente às falhas,
usados no estudo de algoritmos distribuídos. Para cada um desses modelos, apresentam-se os principais problemas abstratos, e ou
uma sua solução ou a inexistência de solução.

 Para cada modelo de sincronia, apresentam-se ferramentas formais, tais como "I/O automata" que permitem analisar de forma
rigorosa algoritmos distribuídos nesse modelo.

 Os artigos apresentados pelos estudantes cobrem uma gama larga dos problemas de investigação na área da computação
distribuída, contribuindo para um conhecimento do estado da arte, que lhes permitirá progredir rapidamente na investigação na área.

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

 The syllabus covers the main models, both with respect to the temporal behavior and the fault assumptions, used in the study of
distributed computing, and for each model we present the main abstract problems, and either present algorithm that solve them or
impossibility results and the intuition behind them. 

 For each model of synchrony, we present formal tools, such as I/O automata, that allow to reason in a rigorous way about distributed
algorithms in that model.

 The papers presented by the students cover a wide spectrum of the problems in the research area, and give the students a snapshot
of the state-of-the art, facilitating the initiation of research in the field.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas são de caráter expositório e são usadas para apresentar os conteúdos programáticos. O enfoque é nas abstrações, como
p.ex. detetores de falhas, e nos modelos formais usados frequentemente na resolução de problemas abstratos, como o do
consensus distribuído.

 Os estudantes têm que fazer uma apresentação curta dum artigo de investigação e escrever um artigo igualmente curto sobre um
tópico relevante na computação distribuída, que são avaliados. O peso da apresentação é de 30% e a do artigo de 50%. 

 A avaliação inclui a participação nas aulas, com um peso de 20%.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The lectures are mainly expository and are used to present the subject matter. The course focus on formal models, and abstractions
such as failure detectors, to solve general abstract problems such as consensus. 

 Students are required to make a short presentation of a research paper and to write a short paper on a topic relevant to distributed
computing. Both the presentation and the paper are graded. Their weight in the course's final grade is 30% and 50%, respectively.

 The final grade includes also a component related to class participation, with a weight of 20%.
 

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

 Através das aulas, os estudantes ficam a conhecer os principais problemas de investigação em computação distribuída e os
principais modelos usados no seu estudo. A solução ou a inexistência de uma solução é apresentada de forma rigorosa, com a ajuda
de ferramentas apropriadas, tais como I/O automata, de modo a que os estudantes aprendam através de exemplos como modelizar e
a analisar com rigor algoritmos distribuídos. 

 A apresentação dum artigo e a escrito dum relatório sobre um tópico relevante, são um meio para os estudantes ficarem expostos a
uma grande variedade de problemas de investigação na área da computação distribuída e de ganharem uma melhor compreensão
dos desafios, de modo a conseguirem identificar um tópico de investigação se assim o desejarem.

 



21/12/2018 ACEF/1819/0220467 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ee169501-a012-4ff8-3c67-5bc468b2924f&formId=f2e20e90-6834-5b02-121b-5bd0510cfff… 31/58

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

 Study these problems, so that the students become familiar with them. The solution or lack thereof are also presented in a rigorous
way, with the help of tools such as I/O automata, so that students understand how to model and reason carefully about distributed
algorithms. The paper presentation and the writing of a short paper on a relevant topic, provide an opportunity for the students both to
be exposed to a wider variety of research problems in distributed computing, and to get a better understanding of the relevant issues,
so as to be able to identify a research topic, if they wish.

  

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Nancy Lynch, "Distributed Algorithms", Morgan-Kaufman Publishers Inc., 1996
 Dilsun K. Kaynar, Nancy Lynch, Roberto Segala, Frits Vaandrager, "The Theory of Timed I/O Automata", Morgan & Claypool

Publishers, 2010
 Christian Cachin, Rachid Guerraoui, Luís Rodrigues, "Introduction to Reliable and Secure Distributed Programming", 2nd ed., Springer,

2011
 Michel Raynal, "Fault-Tolerant Message-Passing Distributed Systems: An Algorithmic Approach", Springer, 2018

 
 

Anexo II - Computação Quântica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Computação Quântica

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Quantum Computing

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação da Opção em Teoria e Fundamentos
 

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Foundations of Computing Option

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

 Luís Manuel Dias Coelho Soares Barbosa 10h/semestre

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

 Manuel António Martins 10h/semestre
 Alexandre Madeira 10h/semestre

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

 Introduzir os conceitos básicos, fundamentos e técnicas associados à computação quântica.
 Desenvolver a capacidade de programar e analisar algoritmos quânticos. 

 Introduzir a sua semântica e lógicas para verificação de correcção.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course unit aims at introducing basic concepts, background and techniques for quantum computation; developing the ability to
design quantum algorithms; and introducing their semantics and logics for correctness verification.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução à computação quântica.
 A mecânica quântica como uma teoria da computação. Noção de qubit. Sobreposição e entrelaçamento como recursos

computacionais. Algoritmia quântica. Semântica categorial dos processos quânticos. Examplo: o protocolo de teleportação.
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2. Laboratório de algoritmia quântica. 
 Circuitos e portas quânticas. Algoritmo de Deutsh-Jozsa. Transformada de Fourier quântica. Algoritmos de Shor e Grover algorithms

e suas variantes. Introdução breve à simulação quântica.
 3. Lógica quântica e verificação.

 Lógicas para a computação quântica. Verificação de programas.
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. A Primer on quantum computing.
 Quantum mechanics as a computational theory. Notion of qubit. Superposition and entanglement as computational resources.

Quantum algorithms. Categorical semantics of quantum processes. Example: the teleportation protocol.
 2. Quantum algorithms’ laboratory.

 The circuit model and quantum gates. Deutsh-Jozsa algorithm. Quantum Fourier transform. Shor and Grover algorithms; variants.
Brief introduction to quantum simulation.

 3. Quantum logics.
 Logics for quantum computation. Verification of correctness for quantum programs. 

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

 O programa cobre i) fundamentos e paradigmas, ii) algoritmos, e iii) verificação de programas no domínio quântico, o que está
totalmente alinhado com os objectivos propostos.

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

 The programme covers i) background and paradigms, ii) algorithms, and iii) program verification for the quantum domain, which is
totally aligned with the course objectives.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A avaliação é baseada num relatório individual sobre um artigo de investigação no âmbito do programa do curso e na sua discussão
com a turma, assim como num pequeno exercício de programação numa linguagem de programação quântica.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Assessment is based on an individual report about a research paper and its presentation and discussion to the class, and a small
programming exercise in a quantum programming language.

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

 O método de avaliação favorece o desenvolvimento de uma atitude crítica e activa tal como esperado entre estudantes de pós-
graduação. Desenvolve ainda a capacidade de analisar e sumariar artigos científicos, econtribui para melhorar as capacidades de
escrita e comunicação técnica.

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

 The assessment method fosters the development of a critic and active atitude, which is characteristic of a post-grad student, and
develops both the ability to extract information from scientific papers and summarise them. It also contributes for developing
enhanced technical writing and presentation skills.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 1. B. Coecke and A. Kissinger. Picturing Quantum Processes: A First Course in Quantum Theory and Diagrammatic Reasoning.
Cambridge University Press, 2017.

 2. N. S. Yanofsky and M. A. Mannucc. Quantum Computing for Computer Scientists. Cambridge University Press, 2008.
 3. M. Ying. Foundations of Quantum Programming. Elsevier, 2016.

 
 

Anexo II - Criptografia e Segurança de Informação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Criptografia e Segurança de Informação

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Cryptography and Information Security

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30
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9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação da Opção em Teoria e Fundamentos
 

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Foundations of Computing Option
 

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

 André Ventura da Cruz Marnôto Zúquete (10h/semestre)
  

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

 José Manuel Esgalhado Valença (4)
 Manuel Bernardo Martins Barbosa (4)

 Luís Filipe Coelho Antunes (6)
 Pedro Miguel Alves Brandão (6)

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

 O objetivo deste curso é expor os alunos a tópicos de pesquisa de ponta em áreas relevantes em segurança da informação, como
criptografia e segurança de sistemas e redes.

 Não é uma pesquisa introdutória em nenhuma dessas áreas. Em vez disso, o foco será em tópicos avançados e resultados recentes.
O curso enfatizará definições, fundamentos e uma abordagem formal para segurança da informação.

  
Resultados esperados da aprendizagem:

 • Familiaridade com os desafios científicos em criptografia e segurança da informação.
 • Competências na análise de artigos científicos na área.

 • Escrita técnica e capacidade de apresentação.
 • Conforto com demonstrações de segurança e capacidade de pensar abstratamente sobre a segurança da informação.

 • Conhecimento de uma variedade de mecanismos de controle de acesso e autenticação de utentes.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The objective of this course is to expose students to cutting-edge research topics in relevant areas in information security, namely
cryptography and systems’ and network security.

 It is not intended as an introductory survey in any of these areas. Instead, the focus will be on advanced topics and recent results. The
course will emphasize definitions, foundations, and a formal approach to information security. 

  
Learning outcomes:

 • Familiarity with scientific challenges in cryptography and information security.
 • Ability to extract information from scientific papers in the area.

 • Technical writing and presentation skills.
 • Comfortability with security proofs and ability to think abstractly about information security problems.

 • Understand the use and operation of a range of access control and user authentication mechanisms.
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Fundamentos da Criptografia
 • Funções unidirecionais, esquemas de comprometimento, permutações unidirecionais, hardcore bits e pseudo-aleatoriedade

 • Criptografia de chave pública: definições de segurança, criptografia híbrida, esquemas de exemplo
 • Conhecimento Zero, Conhecimento Zero Não-Interativo

 • Assinaturas com chave pública: definições de segurança, assinaturas únicas, esquemas de exemplo
 • Técnicas pós-quântica (NTRU, RLWE)

 Segurança de rede
 • Segurança no âmbito da pilha protocolar

 • PKI
 • Comunicação segura: IPSec, SSL / TLS e SSH

 • Acesso seguro: 802.11i
 Controlo de acesso e mecanismos de autenticação de utentes

 • Políticas de segurança e modelos controlo de acesso
 • Autenticação de utentes: senhas, biometria e equipamentos; gestão de identidade

 • Introdução aos smartcards; recursos para segurança cibernética
 • Smartcards em eIDs / passaportes

 Privacidade e aspetos Legais
 • Privacidade por definição

 • Técnicas de anonimização
 • Legislação de proteção de dados

 
 
9.4.5. Syllabus:

 Foundations of Cryptography
 • One-way functions, commitment schemes, one-way permutations, hardcore bits, and pseudo-randomness
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• Public-key encryption: security definitions, hybrid encryption, example schemes
 • Zero Knowledge, Non-Interactive Zero-Knowledge

 • Public-key signatures: security definitions, one-time signatures, examples schemes
 • Post-quantic techniques (NTRU, RLWE)

 Network security
 • Security within the protocol stack

 • PKI
 • Secure communication: IPSec, SSL/TLS and SSH

 • Secure access: 802.11i
 Access control and user authentication mechanisms

 • Security policies and access control models
 • User authentication: passwords, biometrics and user tokens; identity management

 • Introduction to Smart Cards; assets for Cyber Security
 • Smart Cards in eIDs/Passports

 Privacy and Legal Aspects
 • Privacy by Design

 • Anonymization Techniques
 • Data protection legislation

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

 O objetivo deste curso é o de capacitar os alunos a compreender a investigação atual em criptografia e segurança da informação.
Portanto, o plano de estudos aborda quatro áreas importantes relacionadas com a criptografia e a segurança da informação, a saber:
os fundamentos das técnicas criptográficas; o manuseio de segurança em um mundo em rede que é usado para trocar uma
quantidade cada vez maior de informações; o universo da autenticação, identificação e controlo de acesso aos recursos (ou seja,
informação); e as questões de privacidade num mundo que está progressivamente tentando lucrar à custa da mesma.

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

 The goal of this course is to enable students to understand the state-of-the art research on cryptography and information security.
Therefore, the syllabus overviews four important fields related with cryptography and information security, namely: the foundations of
the cryptographic techniques; the handling of security in a networked world that is used to exchange an ever-growing amount of
information; the universe of identification authentication and access control to resources (namely, information); and the issues of
privacy in a world that is progressively trying to undermine it.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teórica, apresentações de estudantes e discussão do seu trabalho.
  

Classificação
 A avaliação é dividida em quatro partes iguais, cada uma correspondendo a cada uma das quatro partes principais do programa. A

avaliação pode incluir um exame escrito, um projeto ou a escrita e apresentação de uma monografia.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lecture, student presentations and discussion of their work.
  

Grading
 The evaluation is divided in four equal parts, each corresponding to each of the four main content parts. The evaluation may include a

written exam, a project, or a written assignment and a presentation
 

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

 O objetivo deste curso é o de capacitar os alunos a compreender a investigação atual em criptografia e segurança da informação.
Consequentemente, as aulas consistem em explicações teóricas, enquanto a avaliação se concentra na demonstração do
conhecimento adquirido ou na demonstração da capacidade de compreender um trabalho científico, resumi-lo e apresentá-lo.

  

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

 The goal of this course is to enable students to understand the state-of-the art research on cryptography and information security.
Therefore, lectures focus on theoretical explanations, while the evaluation focus on the demonstration of the acquired knowledge or
the demonstration of the ability to understand a scientific work, to summarize it and to present it.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Foundations of cryptography Vol. 1 and 2, Oded Goldreich, Cambridge university press, 2009
  

Lecture Notes on Cryptography, M. Bellare and S. Goldwasser, 2008 (available on-line).
  

Segurança em Redes Informáticas. André Zúquete, (5th edition), Editora FCA, 2018
  

N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications, John Wiley & Sons,
2010.

  
W. Stallings, Cryptography and Network Security: Principles and Practice (7th edition), Pearson Education, 2016
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Anexo II - Descoberta de Conhecimento em Base de Dados

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Descoberta de Conhecimento em Base de Dados

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Knowledge Discovery from Data Bases

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação da Opção em Paradigmas da Computação

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Programming Paradigms Option
 

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

 João Manuel Portela da Gama 10/semestre

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

 Alipio Jorge 10/semestre
 Paulo Azevedo 10/semestre

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

 - Identificar, formular e modelar problemas de decisão, conhecer e saber aplicar as diferentes técnicas de análise, aplicar esses
métodos em novos problemas, interpretar e avaliar os resultados;

 -Capacidade de compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, seja para a
prática da investigação, seja para o exercício de uma atividade profissional especializada;

 -Capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de
informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações que resultem dessas soluções ou as condicionem;

 -Ser capaz de comunicar as suas conclusões, os conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a não
especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades; -Competências que permitem uma aprendizagem autónoma ao longo da vida.

  

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 - Ability to identify, formulate and model decision problems. In-depth knowledge of different analysis techniques, including the ability
to apply these methods to new problems, and the ability to analyze and interpret results.;

 - Ability to understand and solve problems in new situations or in broad contexts, either in the practice of 
 investigation or in pursuit of a specialized professional activity;

 - Ability to integrate knowledge, handle complex issues, develop solutions and make judgments in situations of limited or incomplete
information, including reflections on the implications and ethical and social responsibilities that result from those solutions;

 - Ability to communicate their findings, knowledge and reasoning underlying them, to either specialists or non-specialists, in a clear
and unambiguous manner; 

 - Skills that support autonomous learning throughout life
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Conhecimento: Generalização e especialização. Representação de conhecimento
 Tipologia dos problemas de extração de conhecimento

 Métodos baseados em distâncias: o algoritmo do k-NNMétodos Probabilísticos: classificadores Bayesianos.
 Métodos baseados em Procura: árvores e regras de decisão. O algoritmo de cobertura. Métodos baseados em otimização: SVM e

ANN
 Avaliação de modelos de classificação e regressão. Custos. Análise ROC.

 Métodos de combinação de modelos
 Análise de associação: conjuntos frequentes e regras de associação

 Análise de agrupamentos
 Extração de conhecimento de texto e da WEB Análise de fluxos contínuos de dados
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9.4.5. Syllabus:

 Knowledge, generalization and specialization. Knowledge representation.
 Data mining tasks. Tools for data mining.

 Distance based methods: k-NN
 Probabilistic methods: bayesian classifiers

 Search based methods: decision trees, rules
 Optimization methods: SVM, ANN

 Evaluation of classification and regression methods: metrics, costs. ROC analysis. Multiple Models.
 Cluster analysis, Frequent patterns, Association analysis

 Text and Web mining
 Data Streams Analysis

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

 O conteúdo programático aborda os métodos mais importantes e desenvolvimentos recentes extração de conhecimento Apresenta
os métodos e algoritmos frequentemente utilizados em sistemas automáticos de apoio à decisão.

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

 The course covers the most important methods and recent developments in data mining. It covers the methods, processes and
algorithms most used in computational systems for data mining and decision support.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teórico-praticas.
 Avaliação distribuída com trabalhos a desenvolver fora das aulas.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretical-practical lectures in computer labs. Case studies using appropriate software.
 Students will be organized in groups. Each group will solve 2 applied home works. Tutorial support will be provide 

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

 Nas aulas os conteúdos são ilustrados com exemplos práticos. Para cada conteúdo são propostos casos práticos para discussão.

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

 Topics are illustrated with practical examples, and case studies for discussion.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 J.Gama, A. Carvalho, K.Faceli, A. Lorena, M. Oliveira. Extração de Conhecimento de Dados, 3º Edição, Silabo, 2017
  

Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufman, 3º Edition, 2012
  

Ian H. Witten, Eibe Frank, Mark A. Hall: Data mining: practical machine learning tools and techniques, 3rd Edition. Morgan Kaufmann,
Elsevier 2011

  

 

Anexo II - Extração de Informação Avançada

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Extração de Informação Avançada

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Advanced Information Extraction

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6
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9.4.1.7. Observações:

 Instanciação de Opção em Tecnologias

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Technologies Option

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

 António Joaquim da Silva Teixeira 9h/semestre

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

 José João Almeida 7h/semestre
 Mário Rodrigues 7h/semestre

 Liliana da Silva Ferreira 7h/semestre
 

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

 Esta UC destina-se a proporcionar uma experiência prática e de última geração na extração de informação de linguagem natural, com
ênfase nas ferramentas e tecnologias mais atuais.

 Objetivos do curso:
 ● Explicação dos principais conceitos e tecnologias de extração de informações em geral;

 ● Experimentar e analisar aplicações e ferramentas existentes de extração de informação;
 ● Demonstrar e Incentivar os alunos a combinar vários módulos que compõem um sistema de extração de informação;

 ● Compreender os desafios atuais
 ● Conhecimento do estado da arte, permitindo uma atitude crítica sobre a possibilidade de utilizar tecnologias de extração de

informação em tarefas concretas;
 ● Projetar e implementar aplicações simples de extração de informações.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course is intended to provide a practical yet state-of-the-art experience in information extraction from natural language sources,
with emphasis on the current state of the art tools and technologies. 
Course objectives: 
● Explanation of the main concepts and technologies of information extraction at large; 
● Experiment and analyze existing applications of information extraction 
● Demonstrate and encourage students to combine several modules that compose a working system; 
● Understand the current challenges of concrete designs and solutions 
● Knowledge of state of the art, allowing a critical attitude about the possibility of using information extraction technologies in concrete
tasks; 
● Design and implement simple information extraction applications. 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Extração de informações - uma visão geral
 Abordagens principais; Métricas de desempenho; Sistemas e ferramentas de última geração; Desafios; Arquitetura geral, pipeline e

visão geral do processo.
  

2. Semântica, Ontologias e Fundamentos de Representação de Conhecimento
 Linguagens markuo e ferramentas; Semântica e Fundamentos de Representação de Conhecimento; Taxonomias, thesaurus e

Ontologias; OWL, Triple Stores, SPARQL.
  

3. Recolha, Preparação e Enriquecimento
 Visão geral do processo; Tokenizers; Detectores de limite de frase; Analisadores morfológicos e anotadores morfossintáticos (POS);

Analisadores sintáticos, com enfoque em parsers de dependência; Suítes de software representativas
  

4. Reconhecimento de Entidades Mencionadas
  

5.Identificação de Entidades e Relações
  

6. Extração de Informação Baseada em Ontologias (OBIE)
  

7. Extração de Informação Aberta (Open IE)
  

8. Sistemas e Aplicações 
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Information Extraction (IE) - An Overview 
Main approaches ; Performance metrics; State-of-the-art systems and tools ;Challenges; General architecture and pipeline and
Process overview. 

  
2. Semantics, Ontologies and Knowledge Representation Basics

 Markup languages and tools; Semantics and Knowledge Representation Basics; Taxonomies, Thesauri and Ontologies; OWL, Triple
Stores, SPARQL. 
 
3. Data Gathering, Preparation and Enrichment 
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Process overview; Tokenizers ; Sentence boundary detectors; Morphological analyzers and POS taggers; Syntactic parsers, with
empahsis in dependency parsers; Representative software suites 
 
4. Named Entity Recognition

  
5.Identifying Things and Relations 
 
6. Ontology-based Information Extraction (OBIE) 

  
7. Open Information Extraction 
 
8. Systems and Applications 

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

 Os conteúdos seleccionados cobrem o estado da arte e os módulos principais de um sistema usando extração de Informação, dando
resposta aos objectivos de permitir ter conhecimentos dos principais conceitos e estado da arte, para permitir utilização informada
desta área em aplicações. 

 O objectivo de fornecer bases para o Desenvolvimento de sistemas e aplicações práticas de extração de Informação motiva
directamente os pontos 1, 2 e 8 dos conteúdos programáticos. Os pontos 3, 4 e 5 têm por objective permitir que esse
Desenvolvimento seja feito usando Métodos e Ferramentas adequados. Estes pontos (3 a 5) também integram informação sobre
evoluções recentes, contribuindo para o objectivo de conhecimento do estado da arte. Os pontos 6 e 7, mais específicos, abordam
avanços recentes em extração de relações, permitindo que os alunos conheçam e integrem as últimas evoluções nesta área.

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

 The contents selected cover the state of the art and the main modules of a system using Information extraction, responding to the
objectives of allowing to have knowledge of the main concepts and state of the art, to allow informed use of this area in applications.

 The objective of providing bases for the development of systems and practical applications of information extraction directly
motivates points 1, 2 and 8 of the programmatic contents. Points 3, 4 and 5 are intended to allow this development to be done using
appropriate methods and tools. These points (3 to 5) also integrate information on recent evolutions, contributing to the goal of
knowledge of the state of the art. More specific points, 6 and 7, address recent advances in the extraction of relations, allowing
students to know and integrate the latest developments in this area.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O método de ensino consiste em aulas teórico-práticas. Sempre que possível, apresentações de exemplos e demonstrações serão
realizadas, para complementar a exposição clássica, apoiada em PPTs. Para cada assunto, um conjunto de artigos recentes de
conferências ou revista será recomendado para leitura.

 Pelo menos 6 horas serão alocadas para apresentações dos trabalhos dos alunos e discussões com professores e colegas.
  

O método de avaliação adotado para o curso é baseado em um projeto, consistindo no desenvolvimento de uma prova de conceito de
uma aplicação concreta de Extração de Informação. Primeiro, os alunos definirão e desenvolverão um pipeline completo para extrair
informações. O segundo passo consistirá na criação da aplicação completa, visualização / transmissão dos resultados para o
utilizador final. Para avaliação, os alunos farão uma apresentação incluindo uma demonstração. A segunda informação para
avaliação será um breve relatório sobre a aplicação e o pipeline.

  

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching method consists of theoretical-practical classes. Whenever possible, presentations of examples and demonstrations
will be performed, to complement the classical exposition, supported in PPTs. For each subject a set of recent conference or journal
papers will be recommended for reading.

 At least 6 hours will be allocated to students’ presentations of their work and discussion with teachers and colleagues. 
 
The assessment method adopted for the course is based in a project, consisting in development of proof-of-concept of a concrete
application of Information Extraction. First, they will define and develop a complete pipeline to extract information. Second step will
consist in the creation of the complete application, with visualization/transmission of the results to the end user. A presentation will be
made including a demo, for evaluation. The second information for evaluation will be a short report regarding both application and
pipeline. 

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

 A metodologia de ensino previligia a apresentação de ferramentas e estado da arte nos vários componentes de um sistema de
extração de informação, complementada pela experimentação por parte dos alunos, em alinhamento total com os grandes objectivos
de proporcionar uma experiência prática e ao nível do estado da arte na extração de informação de fontes em linguagem natural. As
partes expositivas pretendem cumprir os objectivos de: conhecimento dos principais conceitos; conhecimento dos métodos e
tecnologias mais importantes; tomada de contacto com os desafios e limitações das soluções existentes.

  

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

 The teaching methodology emphasizes the presentation of tools and state of the art in the various components of na Information
Extraction system, complemented by the experimentation on the part of the students, in total alignment with the great objectives of
providing a practical and state-of-the-art experience in extracting information from sources in natural language. The exposition parts
intend to fulfill the objectives of: knowledge of the main concepts; knowledge of the most important methods and technologies;
making contact with the challenges and limitations of existing solutions.



21/12/2018 ACEF/1819/0220467 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ee169501-a012-4ff8-3c67-5bc468b2924f&formId=f2e20e90-6834-5b02-121b-5bd0510cfff… 39/58

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Mário Rodrigues, António Teixeira, Advanced Applications of Natural Language Processing for Performing Information Extraction,
Springer, 2015. 

  
Ingersoll, G. S., Morton, T. S., Farris, A. L., Taming Text: How to Find, Organize, and Manipulate It, Manning Publications, 2013. 
 
R. Mitkov, The Oxford handbook of computational linguistics. Oxford University Press, 2005. 

  
Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loper, Natural Language Processing with Python - Analyzing Text with the Natural Language
Toolkit, O'Reilly Media, 2009. 

  
Liliana da Silva Ferreira, Medical Information Extraction in European Portuguese, PhD Thesis, Universidade de Aveiro, 2011.

  
António Teixeira, Liliana da Silva Ferreira, Mário Rodrigues, Health Information Semantic Search and Exploration: Reporting on Two
Prototypes for Performing Information Extraction on both Intranet and Internet-based Medical Content. Text Mining of Web-based
Medical Content, Amy Neustein (Ed.), De Gruyter, September 2014 

  

 

Anexo II - Proposta de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Proposta de Tese

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Thesis Proposal

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 810

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 20

 
9.4.1.6. ECTS:

 30

 
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):

 Jorge Sousa Pinto

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

 Orientadores de cada estudante 
 Advisers of each student

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

 Pretende-se com esta unidade curricular que o estudante possa identificar uma área de saber e um tema de investigação no qual
pretenda realizar a sua 

 Tese. Esta unidade curricular tem como base um estudo aprofundado da área de conhecimento fortemente 
 suportado pelo seu orientador. Espera-se que no fim o estudante possa apresentar um plano de trabalho para a 

 Tese de Doutoramento e o possa defender perante um júri.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The main objective of this course is that students are able to identify 
 a research area in which they can develop their thesis. This course is 

 based on a thorough knowledge acquisition in the chosen area supported by the advisor. It is expected as a 
 result that students submit, present, and discuss their work plans for the PhD thesis.

 



21/12/2018 ACEF/1819/0220467 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ee169501-a012-4ff8-3c67-5bc468b2924f&formId=f2e20e90-6834-5b02-121b-5bd0510cfff… 40/58

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 De acordo com o tema de tese de cada estudante

 
9.4.5. Syllabus:

 According to each student's research subject.

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

 NA

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

 NA

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Nesta unidade curricular o trabalho do estudante é apoiado pelo Orientador. Espera-se que o estudante tenha acesso e 
 estude fontes de informação que lhe permitam claramente identificar a área em que vai trabalhar e realizar um 

 estudo de estado da arte, assim como identificar problemas, formular hipóteses, e identificar metodologias 
 para obtenção e avaliação de resultados, que o conduzam à elaboração do plano de trabalhos correspondente a sua proposta de

Tese.
 As metodologias de ensino específicas variam de acordo com os orientadores, mas serão baseadas em 

 reuniões frequentes de acompanhamento do trabalho.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In this course the students’ work is strongly supported by the guidance of their PhD Advisors. It is expected 
 that students access and study the necessary information sources that will allow them to clearly decide on the 

 research area, write a state of the art, identify problems, formulate hypotheses and identify methodologies 
 leading to the thesis work plan.

 Particular teaching methodologies will vary from case to case; however, they will be based in frequent
 meetings meant to support and monitor the student’s work.

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

 Esta unidade curricular sendo fortemente focada no trabalho do estudante, tem como resultado uma descrição da hipótese 
 que o aluno realiza para um dado problema. Essa hipótese ou hipóteses serão defendidas perante um júri que avaliará a sua

capacidade de realizar com sucesso uma Tese.
 

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

 This course is focused on the student´s work and has as main objective the production of a Thesis Proposal 
 that will be presented and discussed with a jury. 

 While individual teaching methodologies may vary among advisors, they are supposed to guide the student in 
 frequent meetings

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Variável com o tema da Tese e incluindo principalmente artigos científicos atuais, teses de Doutoramento disponíveis e livros de
referência atuais.

 --
 Variable with the thesis theme and mainly including current scientific papers, available PhD theses and current reference books.

 
 

Anexo II - Seminário

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Seminar

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 324

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 45
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9.4.1.6. ECTS:

 12

 
9.4.1.7. Observações:

 Docente responsável depende da edição. Indica-se, a título de exemplo, o do próximo ano lectivo.

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

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

 Jorge Sousa Pinto 27 h/semestre

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

 João Álvaro de Carvalho 6/semestre
 José Nuno Oliveira 6h/semestre

 Paulo Cortez 6h/semestre
 

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

 Nesta unidade curricular abordam-se conceitos fundamentais relacionados com metodologia de investigação para ajudar os
estudantes a desenvolver a sua capacidade de realização de trabalho de investigação, subsequente publicação dos resultados
dessa investigação. Pretende-se também confrontar os estudantes com áreas de investigação das Unidades de Investigação de
suporte ao Programa. Sendo assim, a unidade curricular é dividida em duas partes, uma com um formato de formação tradicional e
outra num formato visitas a Unidades de Investigação e palestras leccionadas por investigadores convidados.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 In this course fundamental concepts related to research methodology are addressed aimed foster the students’ capacity to conduct
research work and subsequent publication of the results. This course is also aimed at presenting to the students the various topics
researched at the Research Units that support the Program. 

 The course is divided in two parts: the first using the traditional format of lectures and a second part encompassing visits to the
Research Units and invited talks by faculty members and visiting researchers .

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Part I - Método científico, como planear, produzir e disseminar conhecimento verificável 
 1 – Introdução

 2 – Caracterização do conhecimento científico 
 3 – O método científico

 5 - Publicação – Disseminação de resultados 
 6 – Trabalho de preparação e apresentação de artigos científicos, bem como de revisão

 Part II
 Visitas às Unidades de Investigação

 Palestras
 

 
9.4.5. Syllabus:

 Part I - The Scientific Method: How to Plan, Produce and Disseminate Verifiable Knowledge
 – Introduction

 – Characterization of the Scientific Knowledge
 – The Scientific Method

 – Scientific Publication – Dissemination of Scientific Results
 6 – Application Work on Scientific Paper Preparation, presentation and review

 Part II
 Visits to Research Units

 Several talks
 

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

 Esta unidade curricular tem por objectivo introduzir os estudantes ao processo de investigação científica e também promover o
contacto com áreas de investigação das Unidades de Investigação de suporte do Programa dando a conhecer essas áreas aos
estudantes e aumentando os seus conhecimentos. Nesse sentido pretende-se com o conteúdo programático transmitir 

 conhecimentos sobre o processo de investigação científica, sobre como escrever e rever artigos, seguido de uma componente de
visitas e palestras, nos quais os estudantes são confrontados com trabalhos de investigação em curso. 

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

 This course aims at introducing students to the process of scientific research, as well as at promoting their contact with the scientific
areas of the supporting Research Units. Thus, the syllabus of the first part addresses issues related to performing research work,
writing and reviewing a scientific article. The second part of the 

 course illustrates specific current research works though visits and talks.
 

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A uc inclui sessões expositivas, sessões de apresentação de trabalhos pelos estudantes, visitas e palestras. A avaliação inclui
trabalho na organização de uma pequena conferência, preparação de um artigo que tem de ser submetido a essa conferência,
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revisão de artigos dos colegas, apresentação do trabalho na conferência e presença e participação nas sessões .

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The course involves lectures, paper presentations by the students, visits and talks. The assement is based on the work in organizing
a small conference, a paper that each student has to submit and present in this conference, reviewing of other papers, as well as
participation in all visits and sessions.

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

 O objectivo desta unidade curricular é, por um lado dar a conhecer aos estudantes o método científico, e por 
 outro promover o contacto com áreas de investigação das Unidades de suporte ao Programa, as metodologias das duas partes e

 componentes de avaliação cumprem o que se pretende, levando os estudantes a iniciarem uma formação do método e organização
científica seguida de uma componente em que os são intervenientes neste processo criando o seu próprio artigo e defendendo-o
perante uma audiência.

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

 The teaching methodologies of both parts of this course are designed to introduce the students to the 
 scientific method, in theory, by attending the lectures and also, in practice, through the preparation, 

 presentation and discussion of a project proposal and article. The talks serve as illustration of its application in real 
 cases; moreover, they provide an introduction to current research work..

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 John W. Creswell, J.W. and J. D. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition
Sage, 2018.

 Vaishnavi, V. and W. Kuechler, Design Science Research Methods and Patterns: Innovating Information and Communication
Technology, 2nd Edition, CRC Press, 2015. 

 Outra bibliografia variável de acordo com os tópicos abordados nas palestras.
 Other bibliography according the topics addressed in the talks.

 
 

Anexo II - Métodos Algébricos e Coalgébricos em Desenvolvimento de Software

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Métodos Algébricos e Coalgébricos em Desenvolvimento de Software

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Algebraic and Coalgebraic Models in Software Development

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação da Opção em Teoria e Fundamentos

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Foundations of Computing Option

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

 Luís Manuel Dias Coelho Soares Barbosa- 10h/semestre

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

 Manuel António Martins - 10h/semestre
 Alexandre Madeira – 10h/semestre

 
 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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- Desenvolver familiaridade com os principais tópicos, questões de investigação e desafios científicos nas áreas cobertas (métodos
algébricos e coalgébricos)

 -Capacidade de os aplicar na construção e análise de modelos abstractos de software, sua funcionalidade, comportamento e
composição.

 -Capacidade de extrair informação de artigos científicos na área. 
 - Melhoria das competências de escrita e apresentação técnica.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 -Develop familiarity with the main topics, research questions and scientific challenges in the covered area (algebraic and coalgebraic
methods);

 -Develop the ability to apply them to building and reasoning about, abstract models for software, its functionality, behaviour and
composition.

 -Develop the ability to extract information from scientific papers in the area. 
 - Enhanced technical writing and presentation skills.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução à teoria das categorias para as ciências da computação
 (a) Propriedades universais.

 (b) Construções numa categoria: dualidade, produtos, somas, limites e colimites.
 (c) Functores e trasnformações naturais; o lema de Yoneda. 

 (e) Adjunções
 2. Algebras e especificação algébrica

 (a) Assinaturas, modelos, morfismos de assinaturas.
 (b) Lógica equacional

 (d) Especificações comportamentais
 (e) Introdução à teorias das instituições 

 3. Coalgebras e especificação coalgébrica
 (a) Coalgebras: conceitos básicos, exemplos e aplicações

 (b) Bissimulação, coindução, coalgebras finais 
  

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Introduction to category theory for computer science
 (a) Universal properties

 (b) Constructions in a category: duality, products, sums, limits and colimits.
 (c) Functors and natural transformations; the Yoneda lemma

 (d) Adjunctions
 2. Algebras and algebraic specification

 (a) Signatures, models, signature morphisms 
 (b) Equational logic

 (c) Behavioral specifications
 (e) Introduction to the theory of institutions

 3. Coalgebras and coalgebraic specification
 (a) Coalgebras: basic concepts, examples and applications.

 (b) Bisimulation, coinduction, final coalgebras 
 

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

 Os conteúdos programáticos abordam a modelação algébrica e coalgebrica de sistemas de software, enfatizando o estudo dos seus
fundamentos matemáticos. Estes conteúdos vão de encontro aos objectivos propostos, nomeadamente no que concerne à
combinação de uma formação teórica sólida com o desenvolvimento de competências operativas ao nível do projecto e análise com
recurso a algumas ferramentas computacionais de suporte.

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

 The syllabus focus on algebraic and coalgebraic modelling of systems, resorting to a formal approach, and the study of their
mathematical foundations. It follows closely the aims and learning outcomes proposed for this course, namely in what concerns the
combination of a sound theoretical basis with the development of operational competences with computer-aided tools.

  

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas tutoriais, apoiadas por demos e trabalho laboratorial em ferramentas de suporte.
 Avaliação baseada num relatório individual sobre um artigo científico na área e um conjunto de exercícios escritos.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Tutorial module, supported with demos and experimental lab work.
 Assessment is based on of an individual report on a research paper and a set of written exercises.

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

 A metodologia de ensino adoptada combina as componentes teórica e laboratorial, pemitindo o desenvolvimento conjunto de
conhecimentos e competências experimentais na modelação de software. O recurso a ferramentas computacionais de suporte
reveste-se de muita importância no amadurecimento de conhecimentos assim como na abordagem de problemas de dimensão
média dificlmente tratáveis de outra forma. Dado o nível do curso e a amplidão das matérias a abordar em tempo limitado, a
combinação de aulas tutoriais com propostas de exercícios para experimentação nas ferramentas, parece ser a mais adequada.
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9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The envisaged teaching methodology combines theory and practice in order to support the joint develoment of theoretical and
experimental competences in modelling and analysis of software systems. The introduction and use of computer-based tools plays a
major role in this process, namely because it allows consolidating concepts and results as well as approaching medium-size case
studies which would be very difficult to tackle otherwise. Due to the unit level and the number of issues to deal within the syllabus, a
combination of tutorial lectures and practical exercises with tool-support seems most appropriate.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 J. Adamek, H. Herrlich, and G. E. Strecker. Abstract and Concrete Categories. John Wiley & Sons, Inc (revised electronic edition in
2004), 1990. 

 S. Awodey. Category Theory. Oxford Logic Guides. Oxford University Press, 2006. 
 J. Goguen and R. Burstall. Institutions: abstract model theory for specification and programming. J. ACM, 39

 (1):95–146, 1992. 
 J. Goguen and G. Malcolm. Algebraic semantics of imperative programs. MIT Press Series in the Foundations of Computing.

Cambridge, 1996. 
 A. Kurz. Coalgebras and modal logic. Technical report, Lecture Notes for ESSLLII’2001, Helsinki, 2001. 

 J. Rutten. Universal coalgebra: A theory of systems. Theor. Comp. Sci., 249(1):3–80, 2000. (Revised version of CWI Techn. Rep. CS-
R9652, 1996). 

 D. Sannella and A. Tarlecki. Foundations of Algebraic Specifications and Formal Program Development. Springer, 2012.
 

 

Anexo II - Robótica Inteligente

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Robótica Inteligente

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Intelligent Robotics
  

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação de Opção em Tecnologias

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Technologies Option

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

 Luís Paulo Gonçalves dos Reis 10h/semestre

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

 Nuno Lau 10h/semestre
 Armando Sousa 10h/semestre

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

 Os estudantes devem ser capazes de: 
 • Conhecer o estado actual e tendências na Robótica Inteligente bem como aprender a programar robots reais ou simulados

 • Conhecer e compreender os principais desafios e ter capacidade para seleccionar técnicas apropriadas para os resolver
 • Compreender como é que a Inteligência Artificial pode ser aplicada em robots inteligentes e colaborativos

 • Compreender os problemas associados à programação e controlo de plataformas robóticas simuladas/reais com diferentes
capacidades de perceção e ação

 • Compreender os desafios da robótica colaborativa e a construção equipas robóticas que operam em ambientes dinâmicos,
inacessíveis e não-determinísticos
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• Referir, usando corretamente as normas citação, as fontes usadas no seu trabalho no contexto da robótica inteligente e conhecer os
melhores projectos de investigação na área a nível internacional.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 • Acquire knowledge of current state and trends in intelligent robotics and practical knowledge from programming real/simulated
robots;

 • Demonstrate an understanding of main challenges of the discipline and be enabled to select appropriate techniques to solve them;
 • Have a broad critical understanding of how Artificial Intelligence may be applied generally to intelligent and cooperative robotics;

 • Appreciate the problems associated with programming and controlling simulated/real robotic platforms with different perception and
action capabilities;

 • Understand the challenges behind cooperative robotics and the construction of robotic teams that operate in dynamic, inaccessible,
non-deterministic environments;

 • Reference the sources used in their work in the context of intelligent robotics, being aware of the best projects/research works in
this area around the world. 

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução
 Inteligência artificial; Conceitos básicos de Robótica; Inteligência Artificial em Robótica; História e tendências actuais da Robótica

Inteligente
 2. Arquitecturas para Agentes Robóticos

 Reactivos, Deliberativos, Híbridos; BDI; Arquitecturas Colaborativas
 3. Perceção

 Sensores de proximidade; Visão Computacional; Sensores inerciais; Fusão sensorial
 4. Localização e Mapeamento

 Representação dos Estados do Mundo; Localização de Markov/Gaussiana, Grid/Monte-Carlo; Mapeamento
 5. Controlo de Robots Móveis 

 Posição, velocidade, torque; Simulação de locomoção; 
 6. Planeamento 

 Métodos de Planeamento; Planeamento e aprendizagem; 
7. Navegação

 Navegação em ambientes conhecidos/desconhecidos; Diagramas de Voronoi; Algoritmos A* e D*; Decomposição de células
 8. Robótica Colaborativa

 Equipas de robots; Comunicação; Enxames de Robots
 9. Aplicações

 Competições Nacionais e Internacionais de Robótica; Simuladores/plataformas Robóticos
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Introduction
 Artificial Intelligence; Basic concepts of Robotics; Artificial Intelligence in Robotics; History and Current Trends in Intelligent Robotics

 2. Architectures for Robotic Agents
 Reactive, Deliberative, Hybrid; BDI; Cooperative Architectures

 3. Perception
 Proximity sensors; Computer Vision; Inertial Sensors; Sensor Fusion

 4. Localization and Mapping
 Representation of World States; Markov/Gaussian Localization; Grid/Monte-Carlo Localization; Mapping

 5. Mobile robots control 
 Position, Speed, Torque; Robot locomotion simulation

 6. Planning 
 Planning methods; Planning and Learning

 7. Navigation
 Navigation in known/unknown environments; Voronoi Diagrams; A* and D* Algorithms; Cellular Decomposition

 8. Cooperative Robotics
 Robots for teamwork; Communication; Swarm Robotics

 9. Applications
 National and International Robotic Competitions; Robotic simulators/platforms

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

 O conteúdo programático aborda os desafios e métodos mais importantes, bem como desenvolvimentos recentes em Robótica
Inteligente. Apresenta métodos e algoritmos frequentemente utilizados neste tipo de sistemas.

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

 The course addresses important challenges and methods as well as recent developments in Intelligent Robotics. It covers the
methods, processes and algorithms most used in this type of systems.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 São usadas as seguintes técnicas:
 • Aprendizagem de “alto-nível”, adequada a um Programa Doutoral, dando-se ênfase, à solução de problema, decisão e pensamento

crítico e criativo.
 • Técnicas de aprendizagem ativa como a utilização de simuladores e plataformas reais (são usados simuladores para navegação e

cooperação de robot móveis bem como plataformas humanóides e móveis disponíveis nos laboratórios e software para
programação de alto-nível de robots).

 • Sequência estruturada das diferentes atividades (aulas, demos, análise, apresentações, design, experiências, etc.). 
 • Feedback detalhado quanto ao trabalho e processo de aprendizagem dos estudantes.
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A avaliação é baseada em:
 • Análise de artigos selecionados; 

 • Apresentação oral dum tópico recente selecionado. 
 • Projecto com demonstração, discussão e entrega dum artigo científico publicável

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Main teaching techniques are:
 • Challenging students to higher level learning as appropriate in such a PhD program. Emphasis of intelligent robotics will be on

problem solving, decision making, critical thinking/design, and creative thinking/design. 
 • Use active learning as the use of simulators and real robotic platforms. Simulators for mobile robots navigation and cooperative

robotics are used as well as humanoid platforms and mobile robotic platforms available at our labs and appropriate software for high-
level programming of robots.

 • Structured sequence of different activities (lectures, demos, reading, analysis, writing, oral presentations, design, experimentation,
etc.). 

 • Detailed feedback about the quality of students’ research work and learning process. 
 Assessment will be based on:

 • Analysis of selected paper; 
 • Oral presentation of a selected new trend on intelligent robotics;

 • Project with demonstration, oral defense and production of a publishable scientific paper.
 

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

 A apresentação dos conceitos principais é feita em aulas expositivas. A avaliação é baseada em mini-projetos desenvolvidos de
forma individual ou em grupos pequenos, submetidos na forma de um artigo científico publicável, bem como na apresentação e
discussão de artigos e temas actuais seleccionados. Estas actividades e trabalhos cobrem todos os resultados de aprendizagem
esperados.

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

 The presentation of the main concepts is done in lectures. The assessment is based on a mini-projects developed individually or in
small groups, which must be submitted as a publishable scientific paper, as well as on the presentation and discussion of selected
papers and current topics. These activities and assignments cover the intended learning outcomes.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox ;Probabilistic Robotics, MIT Press, Cambridge, Massachussets, London England,
2005. ISBN: 0-262-20162-3

 - Howie Choset, Kevin M. Lynch, Seth Hutchinson, George Kantor, Wolfram Burgard, Lydia E. Kavraki, Sebastian Thrun ;Principles of
Robot Motion : Theory, Algorithms, and Implementations, Bradford Book, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London England,
2005. ISBN: 0-262-03327-5

 - Jan Peters, Machine Learning for Robotics: Learning Methods for Robot Motor Skills, VDM Verlag Dr. Müller; 2013, ISBN-10:
363902110X; ISBN-13: 978-3639021103

 - R. Siegwart, I. Nourbakhsh, D. Scaramuzza, Introduction to Autonomous Mobile Robots, MIT Press, 2011
 - B. Siciliano, O Khatib, Springer Handbook of Robotics, Springer 2017

 
 

Anexo II - Sistemas de Computação Interactivos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas de Computação Interactivos

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Interactive Computing Systems

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação de Opção em Tecnologias
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9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Tecnologies Option

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

 Beatriz Sousa Santos 9 h/ semestre

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

 Paulo Miguel Dias 7h/semestre
 José Creissac Campos 7h/semestre

 Rui José 7h/semestre
  

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

 A UC aborda topics na área da Interação Humano-Computador, com ênfase na perspectiva da Engenharia dos Sistemas Interativos.
Depois de completar esta uc os alunos devem ser capazes de:

 • avaliar Interfaces de Utilizador (IU), discutir e aplicar diferentes métodos de avaliação;
 • explicar as vantagens e limitações da descrição de sistemas interactivos com modelos como forma de abstrair da complexidade do

sistema e compreender as suas propriedades;
 • explicar e discutir diferentes abordagens de desenvolvimento de IU (como Lean UX e Desenvolvimento de IU Baseado em Modelos) 

 • explicar e discutir diferentes paradigmas de interação (como UIs 3D, ubíquas ou sensíveis ao contexto), aplicações, limitações,
directivas de desenvolvimento e desafios;

 • compreender e discutir diferentes tipo de técnicas de interacção que podem ser usadas em cenários de interação específicos;
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The course covers topics in Human-Computer Interaction, with emphasis on the Engineering of Interactive Computing Systems (ICS).
 After completing it, students should be able to:

 • evaluate UIs, discussing and applying different evaluation methods;
 • explain the advantages and limitations of describing ICS with models, as a way to abstract from the systems’ complexity (e.g. Lean

UX and Model-based UI development) and contrast their roles in developing ICS;
 • explain and discuss different interaction paradigms (e.g. 3D UIs, ubiquitous, or context-sensitive) more significant applications,

limitations and main challenges, as well as guidelines for their development, 
 • understand and discuss different interaction techniques that may be used interaction in specific interaction scenarios;

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução à Interacção Humano-Computador
 Para fornecer aos alunos a formação necessária;

 2. Evaliação
 Métodos tradicionais e análise automática:

 - métodos de Inspeção de usabilidade
 - Estudos com utilizadores – testes de usabilidade e experiências controladas

 - Análise automática baseada em modelos 
 - Análise automática através de verificação formal.

  
3. Paradigmas de Interacção não tradicionais, promissores, como:

 - Sistemas sensíveis ao contexto
 - Sistemas ubíquos 

 - Sistemas de Realidade Mista 
  

4. Técnicas de Interação “beyond the desktop”, como: 
 - IUs 3D, Naturais ou Tangíveis 

 - Tecnologias e directivas.
  

5. Abordagens de design e desenvolvimento
 Introdução a abordagens diferentes e em parte antagónicas, como:

 - Lean UX
 - Desenvolvimento baseado em modelos.

 
 
9.4.5. Syllabus:

 Introduction to HCI
 A general introduction to HCI to provide students with enough background;

 2. Evaluation
 Addressed from a number of different perspectives: traditional approaches and automated analysis:

 - Usability inspection – expert reviews
 - User studies – usability testing and controlled experiments

 - Automated analysis through model-based testing
 - Automated analysis through formal verification.

  
3. Interaction paradigms

 A number of advanced topics on promising Interaction Paradigms:
 - Context-aware sensing systems 

 - Ubiquitous computing environments.
 - Mixed reality systems. 
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4. Interaction techniques

 A number of promising and useful interaction techniques “beyond the desktop” UIs, such as:
 - 3D, natural, and tangible UIs

 - Development technologies and guidelines.
  

5. Design and development approaches
 Introduction to different, and to an extent antagonistic, approaches, such as:

 - Lean UX
 - Model-based development.

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

 A uc aborda tópicos relevantes e desenvolvimentos recentes na área dos Sistemas de Computação Interactivos permitindo aos
estudantes adquirir conhecimentos e capacidades essenciais na compreensão, design e avaliação deste tipo de sistemas, sobretudo
nos que se perspectivam venham a ser importantes no futuro (como os sistemas ubíquos e sistemas de realidade mista),

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

 The course addresses relevant topics as well as recent developments in the field of Interactive Computing Systems allowing the
acquisition of knowledge and skills fundamental in the understanding, design and evaluation of such systems that are envisioned as
most relevant in future (as ubiquitous and mixed reality systems).

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Esta uc envolve uma gama de actividades, com especial ênfase em actividades de aprendizagem active que são adoptadas não
apenas pela sua capacidade de estimular o envolvimento dos alunos, mas porque os objectivos de formação da uc apenas se
conseguem atingir através da realização pelos alunos de tarefas de desenvolvimento, análise e discussão. A maturidade dos alunos
envolvidos deverá contribuir para uma maior participação aumentando os benefícios da abordagem. 
As aulas serão usadas para fornecer uma formação inicial suficiente para a compreensão dos tópicos abordados, sendo usados
vídeos e casos para complementar a apresentação dos tópicos e guiar o seu estudo. Os exercícios e as apresentações feitos pelos
estudantes permitem promover o seu envolvimento e a análise dos trabalhos realizados.

 A avaliação será baseada em:
 - Trabalhos práticos 

 - Uma monografia individual.
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This course involves a broad range of learning activities with a particular focus on active learning techniques. These will be favored,
not only for their ability in stimulating student engagement, but mainly because the learning outcomes proposed for this course
include high-level objectives that can only be achieved through the execution, by the students, of analysis, development and
discussion tasks. Furthermore, the high quality of the students involved, will contribute to maximize participation and the benefits of
the approach.

 Lectures will be used to provide background and quickly prepare for the topic. The use of videos and the study of case studies will be
used to complement the presentation of the topics and guide the study of the most commonly used approaches and issues. Student
presentations and exercises will be used to promote engagement and exercise the analysis of existing work.

 Assessment will be based on:
 - practical assignments 

 - an individual survey monograph.
 

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

 As atividades de aprendizagem ativa serão preferidas pela capacidade de estimular a participação dos alunos, mas principalmente
porque os resultados de aprendizagem propostos para este curso incluem objetivos de alto nível que só podem ser alcançados
através da execução, pelos alunos, de tarefas de desenvolvimento, análise e discussão.

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

 Active learning will be favoured, not only because they stimulate student engagement, but mainly since the learning outcomes
proposed for this course include high-level objectives that can only be achieved through the execution by the students, of analysis,
development and discussion tasks.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Cairns, P., and A. Cox, eds. 2008. Research Methods for Human Computer Interaction. Cambridge University Press.
 - LaViola, J., E. Kruijff, McMahan, R., Bowman, D., I. Poupyrev, 2017. 3D User Interfaces: Theory and Practice, 2nd e., Addison Wesley.

 - Gothelf, Jeff, and Josh Seiden. 2013. Lean UX: Applying Lean Principles to Improve User Experience. O’Reilly Media.
 - Jerald, J. 2016. The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality. Association for Computing Machinery and Morgan &

Claypool Publishers. 
 - Krumm, J., 2009, Ubiquitous Computing Fundamentals, CRC Press, Traylor and Francis Group

 
 

Anexo II - Sistemas de Sucesso em Produção

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas de Sucesso em Produção

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:
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Successful Systems in Production

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação de Opção em Tecnologias

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Technologies Option
 

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

 Ali Shoker 14h/semestre

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

 Rolando Martins 12h/semestre
 Inês Dutra e Vitor Costa 4h/semestre

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

 O objective desta uc consiste em proporcionar aos estudantes uma visão geral de um conjunto seleccionado de sistemas em
produção considerando não apenas os aspectos teóricos, mas também o design e implementação. Os sistemas são seleccionados
de acordo com a sua reputação ou adopção, procurando-se diversidade de providers e layers de software. Pretende-se que os
estudantes compreendam duma forma geral cada um dos sistemas, os principais problemas técnicos e serviços que implementam,
o seu enquadramento teórico e como podem ser implementados na prática.

 Depois de realizar esta uc, os estudantes deverão: 
 1. compreender como é que os sistemas bem-sucedidos são projectados e construídos;

 2. ter adquirido capacidades teóricas e práticas para usar ou melhorar os sistemas
 3. ser capazes de identificar sinergias e potenciais dependências entre diferentes sistemas e camadas de software

 4. ter sido confrontados com código de alta qualidade e grande dimensão.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The objective of this unit is to give a comprehensive overview of selected successful systems in production considering both
theoretical and practical aspects. The successful systems will be chosen according to their reputation or adoption, with diversity of
providers and software layers. In particular, the PhD student will understand the big picture of every tackled system, the main
technical problems or services it implements, the theoretical background, and, importantly, how it is/can be implemented in practice. 

 Expected outcomes:
 1. Educate on how leading successful systems are built and designed.

 2. Acquire theoretical and practical skills through learning existing successful designs to use or improve them.
 3. Help students of different areas to find synergies and understand potential dependencies through addressing different systems and

software layers.
 4. Break the ice through getting the PhD’s hands dirty via confronting them with large and high quality code.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Como os estudantes podem ter diferentes formações na área da Informática, os conteúdos programáticos têm alguma flexibilidade
nos tópicos abordados. Todos os anos são seleccionados seis tópicos duma lista de sistemas de produção bem-sucedidos,
considerados relevantes, de acordo com os interesses dos estudantes. Estes sistemas abrangem uma variedade de tecnologias e
camadas de software. Em cada tópico introduz-se o enquadramento teórico e o estado da arte; alguns tópicos incluem também
sessões práticas.

 Exemplo duma lista de tópicos usada recentemente:
 1. Apache Zookeeper Coordination system

 2. Amazon Dynamo DB
 3. Docker Containers

 4. OpenStack cloud software
 5. Apache Hadoop BigData software. 

6. Google TensorFlow.
 Simpósio: A última sessão é dedicada a avaliação. Os estudantes apresentam os respectivos projectos (ver metodologia de ensino)
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devendo discuti-los com os professores e colegas.
  

 
9.4.5. Syllabus:

 Given that students have different backgrounds in Computer science, the syllabus exhibits some agility in topics. Each academic
year, six topics are selected from a curated list of successful systems in production to meet the student’s interests. The selected
topics span a wide range of computer cutting edge technologies and cover different layers in the system/software stack. Each topic
presents a successful system in production after introducing the convenient theoretical background, and state of the art. Depending
on the topic, a hands-on tutorial is also given. 

 The selected topics for this academic year are as follows:
 1. Apache Zookeeper Coordination system

 2. Amazon Dynamo DB
 3. Docker Containers

 4. OpenStack cloud software
 5. Apache Hadoop BigData software. 

6. Google TensorFlow.
 Symposium: The final class is dedicated to assessment. The model is to organize a small symposium where all students present their

projects, subject to the lecturers and student’s questions.
 

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

 O tema da uc, os tópicos e a metodologia de avaliação suportam directamente os objectivos 1-4. Especificamente, o objectivo 1 está
relacionado com todos os conteúdos programáticos, uma vez que os seis tópicos apresentam arquitecturas e designs de sistemas
que, na nossa opinião, são bem-sucedidos em produção. Também os objectivos 2 e 3 estão relacionados com todos os tópicos uma
vez que são abordados aspectos teóricos e práticos 

 Relativamente a diferentes camadas em todos os sistemas. O método de avaliação, um projecto, ajuda os estudantes a identificar
sinergias entre tópicos e potenciais sobreposições com o seu trabalho de investigação. Finalmente, todos os tópicos explicam a
arquitectura, design e API de sistemas bem-sucedidos promovendo a familiarização dos estudantes com os sistemas abordados, em
particular, a sessão prática, contribui para o objectivo de aprendizagem 4.

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

 The course theme, topics, and assessment methods directly serve the objectives 1-4. In particular, objective 1 is related to all
contents since the six topics present the architectures and designs of (what we argue) are successful systems in production.
Objectives 2 and 3 are related to all topics as well given that theoretical and practical aspects are overviewed at different layers in
each system. In addition to all topics, the assessment method, i.e., a project related to one topic and the students research focus,
helps the students figure out synergies across topics and identify potential overlap with their own research. Finally, all topics explain
the architecture, design, and API of a successful system which gets the student familiar with the addressed system; and in particular,
the hands-on session is related to Objective 4 more than others.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A uc corresponde a 6 ECTS. Todos os anos, são seleccionados seis sistemas em produção bem-sucedidos, de acordo com os
interesses dos estudantes. Em cada sessão é abordado um tema, sendo que na primeira se faz uma revisão rápida de toda a uc para
ajudar os estudantes a escolher os projectos e na última sessão se organiza um pequeno simpósio em que os estudantes
apresentam os seus trabalhos. 

 A metodologia em cada sessão é a seguinte:
 - Motivação do tópico

 - Descrição geral do sistema quanto a design e work-flow 
 - Visão global do estado da arte para o tipo de solução e comparação com outros sistemas

 - Exploração do design e implementação dum sistema e/ou sessão prática.
 Cada estudante, antes de seleccionar o seu projecto, discute uma proposta com os docentes para garantir intersecção entre um

tópico da uc e o seu trabalho de investigação.
 A avaliação é baseada no trabalho (80%) e na participação nas sessões.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The course has 6 ECTS. Each year, 6 successful systems in production are selected considering the students’ background. Each
class covers a topic; the first class includes a quick overview of the entire course to help students choose their projects, and the 7th
class is dedicated to a small symposium where students present their projects. 

 The methodology for each class is as follows:
 - Motivate for the topic and problem definitions.

 - Describe the big picture of a system to understand the overall design and work-flow.
 - Overview state-of-the-art of the theoretical foundations of the solution and compare existing systems.

 - Dig in to the design and implementation specifies of a chosen system and/or presenting a hands-on when convenient.
 Students select their projects by discussing a proposal with the lecturers to ensure a clear intersection between the student’s

research area and a course topic. Grading is based on the practical work (80%) and attendance and interaction in the class.
 

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

 A metodologia é inovadora e adequada aos objectivos da uc. Anualmente os tópicos são escolhidos cuidadosamente por forma a
abordar tecnologias recentes e ter em consideração a formação anterior dos estudantes e beneficiando-os tanto quanto possível,
mantendo-os motivados. Cada sessão é apresentada de forma incremental fornecendo o enquadramento necessário para a
compreensão do problema e soluções, facilitando a introdução do sistema abordado; em alguns tópicos fazem-se sessões práticas.
Os TensorFlow e Docker são dois exemplos relevantes: em geral os estudantes interessam-se muito por aprender e utilizar o Docker
no seu trabalho de investigação.

 O método de avaliação mantem os estudantes motivados, uma vez que podem escolher um projecto relacionado com o seu próprio
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trabalho de investigação. A visão geral dos tópicos dada inicialmente permite aos estudantes começar a pensar e discutir os seus
projectos, que são apresentados e discutidos por todos no simpósio final. 

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

 The methodology is innovative and fits the objectives of the course. The topics are carefully chosen every year to address cutting
edge technologies and take into consideration the students’ backgrounds. This is aimed at benefiting students as much as possible,
and keeping them motivated and involved. Each class is presented incrementally providing background necessary to grasp the
problem and solutions—rather than memorizing them—paving the way to introduce the system in each topic. Depending on the topic,
a hands-on is given. Two particular examples are TensorFlow and Docker. Students usually are very keen on learning and using
Docker within their research. 

 The evaluation method keeps the students motivated as they will choose a project that intersects with their own research. The first
class overviews the topics such that the students start brainstorming about their projects; the last class is a symposium where
works are presented, and all can contribute to the discussion. 

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Newman, Sam. Building microservices: designing fine-grained systems. " O'Reilly Media, Inc.", 2015.
 Lynch, N. A. Distributed algorithms. Elsevier, 1996.

 Corbellini, Alejandro, et al. "Persisting big-data: The NoSQL landscape." Information Systems, 2017.
 Vukolić, Marko. "The quest for scalable blockchain fabric: Proof-of-work vs. BFT replication." Springer, 2015.

 Marinescu, Dan C. Cloud computing: theory and practice. Morgan Kaufmann, 2017.
 Turnbull, James. The Docker Book: Containerization is the new virtualization. James Turnbull, 2014.

 John Walker, Saint. "Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think.", 2014.
 Zaharia, Matei, et al. "Apache spark: a unified engine for big data processing." Communications of the ACM, 2016.

 Abadi, Martín, et al. "Tensorflow: Large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems.", 2015.
 Witten, Ian H., et al. Data Mining: Practical machine learning tools and techniques. Morgan Kaufmann, 2016.

 
 

Anexo II - Tecnologias e Ferramentas de Verificação de Software

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tecnologias e Ferramentas de Verificação de Software

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Software Verification Technology and Tools

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação de Opção em Tecnologias

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Technologies Option

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

 Jorge Sousa Pinto, 9h /semestre

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

 Miguel Oliveira e Silva, 7h /semestre
 Pedro Vasconcelos, 7h /semestre

 Sandra Alves, 7h /semestre
 

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

 No final da frequência desta unidade, os estudante deverão ser capazes de:
  

1. Utilizar SMT solvers para modelação e resolução de problemas.
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2. Aplicar o “design by contract” no desenvolvimento prático de software, utilizando diferentes linguagens de programação.
 3. Utilizar a ferramenta Why3 e a sua linguagem WhyML para a especificação e a verificação de programas, assim como ferramenta

para a construção de verificadores de programas. 
 4. Verificar propriedades de segurança de execução e funcionais de programa C, utilizando a ferramenta Frama-C.

 5. Usar tipos de dados algébricos de uma linguagem de programação funcional para exprimir invariantes de dados desejados. 
6. Exprimir propriedades de correção de algoritmos funcionais usando Quickcheck. Definir geradores e estratégias de
“encolhimento” para tipos de dados específicos. Utilizar funcionalidades do Quickcheck para recolher informação estatística sobre
distribuições de teste.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Upon successful completion of this course, students should be able to: 
  

1. Use SMT solvers for logical modeling and solving. 
 2. Apply Design by Contract in practical software development, using different real-world programming languages. 

 3. Use the Why3 tool and its language for specifying and verifying algorithms, and as a background tool for constructing program
verifiers. 

 4. Verify safety and functional properties of C programs using the Frama-C tool. 
 5. Use algebraic data types in a functional language to express and enforce desired invariants of data. 

 6. Express correctness properties of functional algorithms using QuickCheck. Define generators and shrinking strategies for custom
data types. Use the QuickCheck functionalities to collect statistic information on test distribution. 

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Ferramentas para resolução do problema de satisfazibilidade: lógica proposicional e de predicados; conceitos de lógica
computacional; apresentação resumida das tecnologias SAT e SMT modernas; 

 2. Design by Contract e verificação dinâmica: DbC como metodologia geral de programação; contratos de classe e de métodos;
contratos, herança, e sub-tipagem; mecanismo disciplinado de exceções; contratos com tolerância a falhas e concorrência.

 3. Verificação com Why3. Aspectos básicos; aliasing e programas com apontadores. Prática da verificação dedutiva com Why3.
 4. Verificação com Frama-C; especificação do comportamento com ACSL; introdução à ferramenta Frama-C; verificação de

segurança de execução e de correção utilizando o plug-in WP.
 5. Verificação de programas funcionais: sintaxe e semântica operacional de uma linguagem de programação mínima baseada no

cálculo-lambda; sistemas de tipos; classes de tipo para efeitos computacionais; teste baseado em propriedades utilizando
QuickCheck. 

  

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Satisfiability Solving Tools: Propositional and predicate logic; Concepts of computational logic; Modern SAT and SMT solving
technologies; SMT solvers. 

 2. Design by Contract and Runtime Verification: DbC as a general programming methodology; Method and class contracts;
Contracts, inheritance and subtyping; Disciplined exception mechanism; Fault-tolerance contracts and concurrency.

 3. Software Verification with Why3. Basic aspects of deductive verification; Aliasing and programs with pointers; The craft of
deductive verification.

 4. Software Verification with Frama-C; Specifying the behavior of C programs using ACSL; Introduction to the Frama-C tool; statically
checking the safety and correctness using the WP plugin.

 5. Verification of Functional Programs: Syntax and operational semantics of a minimal functional language based on the lambda-
calculus; Type systems for functional languages; Type classes for computational effects; Property-based testing using QuickCheck.

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

 Os resultados de aprendizagem 1 e 2 estão relacionados com o primeiro e segundo itens do programa (SAT/SMT solvers e DbC). O
terceiro e quarto itens (Why3 e Frama-C) relacionam-se diretamente com os resultados de aprendizagem 3 e 4. Finalmente, o último
item do programa (verificação de programas funcionais) está relacionado com os resultados de aprendizagem 5 e 6.

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

 The learning outcomes 1 and 2 are related with the first and second items of the course contents (SAT/SMT solvers and DbC). The
third and fourth items of the syllabus (Why3 and Frama-C) are directly related with learning outcomes 3 and 4. Finally, the last item
(Verification of Functional Programs) is related with the learning outcomes 5 and 6.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Módulos em estilo tutorial, apoiados por demonstrações de utilização de ferramentas e trabalho experimental / laboratorial.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Tutorial modules, supported with demos and experimental lab work.

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

 Será promovida a aprendizagem ativa, uma escolha natural uma vez que o programa é fortemente apoiado pela utilização de
ferramentas computacionais. Os estudantes efetuarão tarefas de análise e desenvolvimento que lhes permitirão atingir os
resultados de aprendizagem previstos.

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

 Active learning will be promoted, which is a natural choice since the course is largely supported by the use of computational tools.
Students will carry out analysis and development tasks that will allow them to attain the learning outcomes.
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9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 A Biere, M Heule, H van Maaren, and T Walsh, editors. Handbook of Satisfiability, volume 185 of Frontiers in Artificial Intelligence and
Applications. IOS Press, 2009. 

 L M de Moura and N Bjørner. Satisfiability modulo theories: introduction and applications. Commun. ACM, 54(9):69–77, 2011. 
 Bertrand Meyer. Object-Oriented Software Construction. Prentice-Hall, 1997. 

 B C Pierce. Types and Programming Languages. The MIT Press, 2002. 
 K Claessen and J Hughes. Testing monadic code with quickcheck. SIGPLAN Not., 37(12):47–59, 2002. 

 F Bobot, J-Ch Filliâtre, C Marché, and A Paskevich. Let’s verify this with why3. STTT, 17(6):709–727, 2015. 
 J B Almeida, M J Frade, J Sousa Pinto, and S Melo de Sousa. Rigorous Software Development - An Introduction to Program

Verification. Undergraduate Topics in Computer Science. Springer, 2011. 
 J Burghardt, J Gerlach, and T Lapawczyk. ACSL by example: Towards a verified C standard library. Tech Report, Fraunhofer FOKUS,

2015.

 

Anexo II - Visão Computacional

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Visão Computacional

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Computer Vision

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação de Opção em Tecnologias

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Technologies Option

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

 Miguel Coimbra – 9h por semestre

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

 João Paulo Silva Cunha – 7h por semestre
 Augusto Silva – 7h por semestre

 Hélder Filipe Pinto de Oliveira – 7h por semestre
  

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

 1. Conhecer os fundamentos conceptuais mais importantes e atuais em VC
 2. Conhecer os fundamentos matemáticos das técnicas mais importantes e frequentes em VC

 3. Avaliar o potencial da VC na resposta a problemas concretos de engenharia
 4. Apoiar o aluno no desenvolvimento de metodologias rigorosas de investigação e desenvolvimento

  

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 1. Knowledge of the main conceptual core in modern CV
 2. Proficiency with the main underlying mathematical tools in CV

 3. Develop the awareness of CV as a component for real world engineering problems
 4. Help the student develop rigorous research and development methodologies

  

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:
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I- Processamento de Imagem e Vídeo
 - Definições, extração de características visuais, pré-processamento de imagem

 II – Segmentação de imagem
 - Segmentação por ‘clustering’, segmentação por ‘fitting’, segmentação através de ‘deep learning’

 III – Reconhecimento de padrões
 - Fundamentos, técnicas genéricas, técnicas especificas de visão computacional, ‘deep learning’

 IV – Aplicações
 - Aplicações de visão computacional para diferentes áreas de aplicação

 
 
9.4.5. Syllabus:

 I- Image and Video Processing
 - Definitions, visual feature extraction, image pre-processing

 II - Image Segmentation
 - Segmentation by clustering, segmentation by fitting, deep learning for segmentation

 III – Pattern Recognition
 - Fundamentals, generic pattern recognition techniques, pattern recognition for computer vision, deep learning IV – Applications

 - Computer vision applications for various application areas
 

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

 Os três primeiros blocos de conteúdos programáticos estão coerentes com os dois primeiros objetivos da unidade curricular:
Conhecer os fundamentos conceptuais mais importantes e atuais em VC e conhecer os fundamentos matemáticos das técnicas
mais importantes e frequentes em VC. O quarto bloco está coerente com o terceiro objetivo da unidade curricular: Avaliar o potencial
da VC na resposta a problemas concretos de engenharia. O quarto objetivo da unidade curricular é garantido pelas metodologias de
ensino e avaliação.

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

 The first three blocks of the syllabus are coherent with the first two objectives of the curricular unit, while the fourth block of the
syllabus is coherent with the third learning objective. The fourth learning objective is met with the teaching and evaluation
methodologies used.

  

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Metodologias de ensino:
 - Apresentação téórica dos conteúdos programáticos

 - Apresentação feitas pelos alunos de artigos científicos
 Metodologias de avaliação:

 - Exame final escrito
 - Entrega de um trabalho prático em formato de artigo científico

 - Leitura e apresentação de artigos científicos durante as aulas
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Teaching methodologies:
 - Theoretical presentation of the syllabus contents

 - Student presentations of scientific articles
 Evaluation methodologies

 - Final written exam
 - Course project delivered in a scientific article format

 - Reading and presentation of scientific articles during classes
 

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

 As metodologias de ensino mais expositivos são coerentes com os três primeiros objetivos de aprendizagem da unidade curricular,
através do cumprimento do plano de conteúdos programáticos proposto. O último objetivo de aprendizagem é coerente com a
metodologia de avaliação usada, onde o aluno tem que demonstrar a capacidade de ler, apresentar e escrever artigos científicos de
visão computacional de forma rigorosa.

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

 The expositive teaching methodologies are coherent with the first three learning objectives of the curricular unit, via the presentation
of the proposed syllabus. The final learning objective is coherent with the evaluation methodology used, where the student must show
proficiency in reading, presenting and writing scientific articles using rigorous research and development methodologies.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 E. R. Davies, “Computer Vision Principles, Algorithms, Applications, Learning”, 5th ed, Academic Press, 2017
 D. Forsyth, J. Ponce, “Computer Vision: A Modern Approach”, 2nd ed. Prentice Hall, 2011

 R. Gonzalez, R. Woods, “Digital Image Processing”, 4ed, Pearson, 2018
 M. Sonka, V. Hlavac, Roger Boyle, “Image Processing, Analysis and Machine Vision”, 4th ed, Cengage Learning, 2015

 
 

Anexo II - Sistemas Adaptativos para a Inteligência do Negócio

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas Adaptativos para a Inteligência do Negócio
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9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Adaptive Business Intelligence
  

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Instanciação de Opção em Paradigmas da Computação

 
9.4.1.7. Observations:

 Instantiation of Programming Paradigms Option
 

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

 Manuel Filipe Santos 9h /semestre

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

 Paulo Cortez 7h /semestre
 Rui Camacho 7h/semestre
 João Mendes Moreira 7h/ semestre

  

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

 1 - Compreender os conceitos fundamentais sobre Sistemas Adaptativos para a Inteligência do Negócio (ABI), incluindo:
características de problemas complexos do mundo real, Business Intelligence (BI), data mining, otimização moderna e sistemas
adaptativos.

 2- Compreender o estado da arte sobre métodos, modelos e ferramentas ABI.
 3- Executar um ensaio de revisão de um tópico avançado de investigação em ABI.

 4- Conceber sistemas de ABI para aplicações do mundo real.
 

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 1 To learn about the Adaptive Business Intelligence (ABI) concepts, including: characteristics of complex business 
 problems, Business Intelligence (BI) and ABI, data mining, prediction, modern optimization and 

 adaptability;
 2 - To master the state of the art of ABI methods and models and tools;

 3 - To perform a review essay over an advanced research ABI topic;
 4 - To apply ABI in real-world applications.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

  
1. Conceitos introdutórios de ABI: características de problemas complexos do mundo real, BI e ABI, data mining, previsão, otimização
e adaptabilidade, estado da arte.

 2- Uso de previsão e otimização para construir sistemas adaptativos: aplicação de modelos e técnicas de data mining em ABI (e.g.,
árvores de decisão, redes neuronais e aprendizagem profunda, máquina de vetores de suporte, random forest, agrupamento
hierárquico e relacional, programação lógica indutiva), aplicação de técnicas de otimização em ABI (por exemplo, computação
evolutiva).

 3- Condução de projetos ABI e estudos de caso: CRISP-DM, ABI aplicado a problemas do mundo real (por exemplo, Finanças,
Economia, Marketing).

 4 - Exploração de ferramentas ABI: ferramentas de previsão e otimização.
  

 
9.4.5. Syllabus:

 1- Introductory ABI concepts: characteristics of complex business problems, BI and ABI, data mining, prediction, optimization and
adaptability, state of the art.

 2- Using prediction and optimization to build adaptive systems: application of data mining models and techniques in ABI (e.g. decision
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trees, neural networks and deep learning, support vector machine, random forests, hierarchical and relational clustering, inductive
logic programming), application of optimization techniques in ABI (e.g., simulated annealing, evolutionary computation).

 3- Conducting ABI projects and case studies: CRISP-DM, ABI applied to real world problems (e.g., Finance, Economy, Marketing).
 4 - Exploration of ABI tools: Prediction and optimization tools

  

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

 Os resultados da aprendizagem 1 e 3 relacionam-se com o primeiro item do programa (introdução aos conceitos ABI). O segundo
item (2) está directamente relacionado com o segundo resultado de aprendizagem. Finalmente, os terceiro e quarto items da
disciplina (condução de projectos ABI e exploração de ferramentas ABI) estão relacionados com o último resultado de aprendizagem
(4, aplicar ABI em situações práticas realistas).

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

 The learning outcomes 1 and 3 are related with the first item of the course contents (Introduction to ABI concepts). The second item of
the course (2) is directly related with the 2nd learning outcome. Finally, the third and forth course items (conducting ABI projects and
exploration of ABI tools) are related with the last learning outcome (4, to apply ABI in real-world applications).

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Quatro metodologias de ensino serão aplicadas:
 1 - Exposição de palestras sobre os principais assuntos relacionados com ABI.

 2 - Aprendizagem ativa (por exemplo, “think-pair-share”, “in-class teams”).
 3 - Aprendizagem baseada em casos.

 4 - Aprendizagem baseada em projetos.
 A avaliação incluirá dois elementos:

 A - revisão de artigo (s) de investigação sobre um tópico ABI (30%, projeto individual); e
 B - um projeto ABI que descreve a aplicação de ferramentas ABI em conjuntos de dados do mundo real

 (70%, projeto de grupo de 2 a 3 alunos).
 

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Four teaching methodologies will be applied:
 1 - Lecture exposition of key ABI issues.

 2 - Active learning (e.g. think-pair-share, in-class teams [7]).
 3 - Case-based learning.

 4 - Project based learning.
 Evaluation will include two elements: 

 A - review of ABI research article(s) (30%, individual essay); and
 B - an ABI project that describes the application of ABI tools to real-world 

 datasets (70%, group project of 2 to 3 students).
 

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

 A apresentação dos conceitos principais é realizada em aulas expositivas. As atividades de aprendizagem ativa são também
utilizadas para estimular a participação dos alunos. A apresentação de casos concretos facilita a compreensão de como o ABI pode
ser utilizado em problemas do mundo real. Por último, a realização de um projeto (em grupo) relaciona-se com os resultados de
aprendizagem 3 e 4, permitindo a realização de tarefas de desenvolvimento, análise e discussão.

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

 The presentation of the main concepts is carried out in expositive lectures. Active learning activities are also used to stimulate
student participation. The presentation of concrete cases facilitates an understanding of how ABI can be used in real world problems.
Finally, the realization of a project (in a group) is related with the learning outcomes 3 and 4, allowing the execution of development,
analysis and discussion tasks.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 A. Azevedo, M.F. Santos (Ed.). (2014). Integration of Data Mining in Business Intelligence Systems. IGI Global. 
 J. Moreira, A. Carvalho, T. Horváth, A General Introduction to Data Analytics, Wiley, 2018.

 Z. Michalewicz, M. Schmidt, M. Michalewicz and C. Chiriac, Adaptive Business Intelligence, Springer-Verlag, Leipzig, 2007.
 R. Hyndm an and G. Athanasopoulos, Forecasting: Principles and Practice, Monash University, Australia, 2018.

 P. Cortez. Modern Optimization with R. Springer, 2014, http://www.springer.com/gp/book/9783319082622
 K. Fernandes, P. Vinagre and P. Cortez. A Proactive Intelligent Decision Support System for Predicting the Popularity of Online News,

In Proceedings of 17th Portuguese Conference on Artificial Intelligence (EPIA 2015), Springer, Coimbra, Portugal, LNCS 
 9273, pp. 535-546, September, 2015.

 D. Johnson, R. Johnson and K. Smith, Active Learning: Cooperation in the College Classroom, 2nd edition, Edina, Interaction Book
Company, 1998.

 
 

Anexo II - Tese 1, 2, 3, 4, 5 e 6

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tese 1, 2, 3, 4, 5 e 6

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Thesis 1, 2, 3, 4, 5, and 6
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 INF / CS

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestre / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 810

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 20

 
9.4.1.6. ECTS:

 30

 
9.4.1.7. Observações:

 Esta ficha aplica-se às UCs Tese 1, Tese 2, Tese 3, Tese 4, Tese 5 e Tese 6.

 
9.4.1.7. Observations:

 This information applies to Thesis 1, Thesis 2, Thesis 3, Thesis 4, Thesis 5 and Thesis 6.

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

 Orientador de cada estudante 
 Adviser of each student

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

 Co-Orientadores de cada estudante 
 Co-Advisers of each student

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

 NA

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 NA

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 De acordo com o tema de tese de cada estudante

 
9.4.5. Syllabus:

 According to each student's research subject.

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

 NA

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

 NA

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 No essencial adopta-se acompanhamento tutorial.
 Avaliação:

 Com excepção de Tese 6, a avaliação baseia-se num Relatório de progresso submetido pelo aluno, parecer da equipa de orientação,
apresentação e defesa desse relatório numa sessão pública integrante do Simpósio realizado pelo programa em Setembro. O
Relatório e respectiva defesa cobrem as UCs deste tipo a que o aluno se tenha inscrito no ano lectivo (duas para alunos a tempo
inteiro, uma para inscrições a tempo parcial). 
O resultado desta avaliação é de Aprovado ou Não Aprovado. 

 A avaliação de Tese 6 segue os procedimentos usuais de submissão e defesa pública de uma Tese de Doutoramento.
  

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Essentially the UC adopts a tutorial method.
 Evaluation:

 Except for Thesis 6, the assessment is based on a progress report submitted by the student, the orientation team's opinion,
presentation and defenses of that report at a public session of the Symposium held in September. The Report and its defense cover
the UCs of this type to which the student has enrolled in the academic year (two for full-time students, one for part-time applications).
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The result of this evaluation is Approved or Not Approved.
 The evaluation of Thesis 6 follows the usual procedures of submission and public defense of a Doctoral Thesis.

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

 NA

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

 NA

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Variável com o tema da Tese e incluindo principalmente artigos científicos atuais, teses de Doutoramento disponíveis e livros de
referência atuais.

 --
 Variable with the Thesis theme and mainly including current scientific papers, available PhD theses and current reference books.

 
 

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 


