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ACEF/1819/0210967 — 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/1213/10967

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2014-04-22

 

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._I.2-Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior.pdf
 

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

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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

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

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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

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

 Sim

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

 O Sistema de Garantia de Qualidade (SGQ) da Universidade de Aveiro foi certifictado e passou a abranger os Programas Doutorais.
 Foi constituída uma Comissão de curso incluindo um estudante do 1º ano e um estudante dos outros anos que analisa a forma como

decorreu o ano lectivo.
 

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

  
 
The Quality Systems (SGQ) of the University of Aveiro is now certified and applied to Doctoral Programs.

 There is now a Programme Committee including a first year student and a student from the other years to analyse the academic year.

 
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

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

 Universidade De Aveiro

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

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Engenharia Informática

 
1.3. Study programme.

 Computer Engineering

 
1.4. Grau.

 Doutor

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

 1.5._Dec-Lei criação_plano estudos PDEInf.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Engenharia Informática

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Computer Engineering

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

 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:

 481
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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:

 520

 
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.

 20

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

  
1.Podem candidatar-se os detentores de grau de mestre ou equivalente legal em Eng. Informática ou áreas afins, com classificação
mínima de Bom.

 2.Os titulares de um grau académico superior estrangeiro, nas mesmas áreas de formação definidas em 1, conferido na sequência
de um 2º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo.

 3 Os titulares de um grau académico superior estrangeiro nas mesmas áreas de formação definidas em 1 que seja reconhecido
como satisfazendo os objectivos do grau de mestre pelo órgão científico e estatutariamente competente.

 4. O Conselho Científico da Universidade de Aveiro pode admitir, sob proposta da Direcção do Ciclo de Estudos, candidatos que não
satisfaçam as condições referidas no número anterior mas cujo curriculum escolar, científico ou profissional demonstre adequada
preparação para a frequência do doutoramento.

 Em 2012/23 não foi aberto nenhum período de candidatura..

 
1.11. Specific entry requirements.

 1. Master level degree, or legal equivalent in Computer Eng with a grade of 70% or higher.
 2.Foreign higher education degree in Computer Eng awarded on completion of a 2nd cycle study programme organised in accordance

with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process. 
 3 Foreign higher education degree in Computer Eng recognised as satisfying the objectives of the master degree by the scientifically

and statutorily competent body.
 4. The Scientific Council of the University of Aveiro can admit applicants proposed by the Director of the Study Cycle who do not meet

the conditions specified above but whose academic, scientific or professional curriculum reveal an adequate preparation for
attending the programme, in accordance with Article 4, No. 1 of the Doctorate Regulations of the University of Aveiro

 In 2012/2013 no positions were opened.
  

. 
  

 

 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 --

 
1.12.1. If other, specify:

 --

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 O ciclo de estudos é ministrado nas instalações da Universidade de Aveiro, maioritariamente no Departamento de Electrónica,
Telecomunicações e Informática.

  
The study programme is delivered at the permisses of the University of Aveiro, mainly at the Department of Electronics,
Telecommunications and Informatics.

 
1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx.
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500kB).
 1.14._DR_2ª série_nº60_24_03_17 _CREDITAÇÔES.pdf

 1.15. Observações.
  

Considerado o número de potenciais candidatos a Programas Doutorais e de acordo com a estratégia definida pelo Departamento
para os seus Programas, verifica-se uma alternância de abertura deste Programa e do Programa conjunto Minho Aveiro, Porto em
Informática (MAP-i), não sendo abertas vagas para o 1º ano quando a parte curricular do MAP-i é leccionada na Universidade de
Aveiro, o que ocorreu em 2012/13 e 2015/16. sendo todos os 

 potenciais candidatos direccionados para este último Programa.
 

 
1.15. Observations.

  
Taking into consideration the number of potential candidates and according to the strategy defined by the Department for its PhD
Programs, this Program does not accept new first year students when the PhD Program Minho, Aveiro, Program in Computer Science
(MAP-i) is held at the University of Aveiro, which was the case of 2012/13 and 2015/16. All prospective candidates were directed to
that Program.

 

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - na

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

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

 na

 

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

Eng. Informática / Computer
Eng. I 216 12

Opção complementar I 0 6
Opção externa/ external
option GES/E/L 0 6

(3 Items)  216 24  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 Tendo por objetivo a aquisição das competências antes referidas, o ensino é centrado no aluno estando as 
 aulas organizadas de modo a incentivar a pesquisa e resolução de problemas, fomentar a participação, 

 promover o trabalho em equipa, e dar lugar ao trabalho independente.
 A carga horária nas ucs do Programa é relativamente reduzida dando lugar a um maior 

 número de horas de trabalho autónomo.
 Incentiva-se a elaboração de trabalhos que proporcionem para além do aprofundamento de 

 conhecimentos, a aquisição de capacidades como a apresentação escrita e oral. 
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Incentiva-se a apresentação de trabalhos sob a forma de artigos científicos.
 Os trabalhos conducentes a Tese implicam a integração do aluno num grupo de trabalho mais vasto (com 

 colegas, docentes ou investigadores) e ajuda a consolidar competências e hábitos de trabalho essenciais 
 ao trabalho de investigação científica.

 O SGQ permite ainda aferir se os objetivos de aprendizagem estão a ser atingidos para cada aluno
 

 
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.

 Having as main goal the acquisition of before mentioned skills, lecturing / teaching activities are studentcentered and classes are
organized in such a way asto encourage student participation, research and problem 

 solving, to promote teamwork, but also autonomous work.
 The number of traditional class hours of the Program is reduced in favour of a larger number of hours devoted 

 to research and autonomous work.
 The development of assignments/ projects that foster not only knowledge gain, but also the acquisitionof 

 other relevant capacities is strongly encouraged. Writing scientific papers that can be submitted to conferences is also encouraged.
 The thesis work imply the integration of the students in a larger working group (with colleagues, teachers or 

 researchers) and promotes the consolidation of skills and work habits essential to scientific researchwork.
 The Quality System allows ensuring that the learning objectives are being achieved specifically for each student.

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

 Esta verificação é feita através de reuniões com os alunos e docentes, da análise quanto ao funcionamento do ano na Comissão de
Curso e através do Sistema de Garantia de Qualidade.

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

 Through meetings with students and faculty, analysis of the academic year by the Program Committee and the Quality System..

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

 Esta verificação é feita através de reuniões com alunos e docentes e através do Sistema de Garantia de Qualidade.

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

 Through meetings with students and faculty and the Quality System..

 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Considerado o número de potenciais candidatos a Programas Doutorais na área científica em questão e de acordo com a estratégia

definida pelo Departamento para os seus Programas, verifica-se uma alternância de abertura deste Programa e do Programa
conjunto Minho Aveiro, Porto em Informática (MAP-i), não sendo abertas vagas para o 1º ano quando a parte curricular do MAP-i é
leccionada na Universidade de Aveiro, o que ocorreu em 2012/13 e 2015/16, sendo todos os potenciais candidatos direccionados
para este último Programa.

 
2.4 Observations.

 Taking into consideration the number of potential candidates to PhD Programs and according to the strategy defined by the
Department for its PhD Programs, this Program does not accept new first year students when the PhD Program Minho, Aveiro,
Program in Computer Science (MAP-i) is held at the University of Aveiro, which was the case of 2012/13 and 2015/16.

 

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.
 Maria Beatriz Alves de Sousa Santos

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Ana Maria Perfeito Tomé Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica,

especialidade de Electrónica 100.00 Ficha submetida

André Ventura da Cruz
Marnoto Zúquete

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

Anthony David Barker Professor Associado
ou equivalente Doutor Cultura Inglesa 100.00 Ficha submetida
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António José Ribeiro Neves Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotecnica 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

João Paulo Silva Barraca Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Doutoramento em Engenharia

Informática 100.00 Ficha submetida

Joaquim João Estrela Ribeiro
Silvestre Madeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

José Carlos Esteves Duarte
Pedro

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Eng. Electrotécnica / Electrónica

de Rádio Frequência 100.00 Ficha submetida

José Luis Guimarães
Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

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

Maria Beatriz Alves de
Sousa Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Eng. 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 Doutoramento em Engenharia

Eletrotecnica 100.00 Ficha submetida

Susana Isabel Barreto de
Miranda Sargento

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

     1700  

<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.
 17

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 17

 

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff
w ith a full time link to the institution: 17 100

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): 17 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958/annexId/411d0216-9e10-62c2-4f48-5bf8617a9385
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958/annexId/1c4969f1-aad6-ecc2-9f79-5bf861ef8efb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958/annexId/912ec188-9dc0-2cb7-ef1d-5bf8611e1a61
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958/annexId/25270844-f5ea-b554-3bf1-5bf86177550f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958/annexId/420564a8-7fe8-0737-34b6-5bf861452a39
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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 15 88.235294117647 17

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 17

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

17 100 17

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 17

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

Existem 12 trabalhadores, em regime de tempo integral, para a execução de tarefas correntes e para apoio às actividades
laboratoriais.

 Com funções de coordenação:
 Nautília Maria Martins Maia – Coordenador

 Com funções ao nível administrativo:
 Ana Sofia Dias Ribeiro – Técnico Superior

 António José Joaquim de Carvalho Almeida Costa – Assistente Técnico
 Lara Alexandra Borges Carreira Miranda – Assistente Técnico

 Rosa Maria de Almeida Barbosa - Assistente Técnico
 Rosina Maria da Fonseca Campos e Paula – Técnico Superior

 Com funções ao nível técnico e de apoio a atividades laboratoriais:
 António da Silva Pereira – Assistente Técnico

 Carlos Henriques Violante Pelicas – Assistente Técnico
 José António Resende Lourenço – Assistente Técnico

 Manuel da Conceição Arez Gonçalves – Técnico Superior
 Paulo Gabriel Branco Martins – Assistente Técnico

 Com funções de atendimento, portaria e reprografia:
 César José Samina Fernandes – Assistente Técnico

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

DETI has 12 full-time workers, to perform administrative tasks and support laboratories and classrooms
 activities.

 Coordination functions:
 Nautília Maria Martins Maia – Coordenador

 Administrative workers:
 Ana Sofia Dias Ribeiro – Técnico Superior

 António José Joaquim de Carvalho Almeida Costa – Assistente Técnico
 Lara Alexandra Borges Carreira Miranda – Assistente Técnico

 Rosa Maria de Almeida Barbosa - Assistente Técnico
 Rosina Maria da Fonseca Campos e Paula – Técnico Superior

 Laboratory support workers:
 António da Silva Pereira – Assistente Técnico

 Carlos Henriques Violante Pelicas – Assistente Técnico
 José António Resende Lourenço – Assistente Técnico

 Manuel da Conceição Arez Gonçalves – Técnico Superior
 Paulo Gabriel Branco Martins – Assistente Técnico

 Attendance worker:
 César José Samina Fernandes – Assistente Técnico

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

Ana Sofia Dias Ribeiro – Licenciatura em Línguas e Estudos Editoriais
 António da Silva Pereira – Curso Industrial de Montador Eletricista

 António José Joaquim de Carvalho Almeida Costa – 12.º ano de escolaridade
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Carlos Henriques Violante Pelicas – Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação
 César José Samina Fernandes – 12.º ano de escolaridade

 José António Resende Lourenço – 12.º ano de escolaridade
 Lara Alexandra Borges Carreira Miranda – 12.º ano de escolaridade

 Manuel da Conceição Arez Gonçalves - Licenctura em Engenharia Electrónica e Telecomunicações
 Nautília Maria Martins Maia – Mestrado (pré-Bolonha) em Economia da Empresa

 Paulo Gabriel Branco Martins – 12.º ano de escolaridade
 Rosa Maria de Almeida Barbosa - Licenciatura em Gestão Pública e Autarquica 

 Rosina Maria da Fonseca Campos e Paula – Bacharelato em Contabilidade e Administração de Empresas

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

Ana Sofia Dias Ribeiro – Licenciatura (1st cycle degree) in Languages and Editorial Studies
 António da Silva Pereira – Industrial School

 António José Joaquim de Carvalho Almeida Costa – Secondary School (12th year)
 Carlos Henriques Violante Pelicas – Licenciatura (1st cycle degree) in New Communication Technologies

 César José Samina Fernandes – Secondary School (12th year)
 José António Resende Lourenço – Secondary School (12th year)

 Lara Alexandra Borges Carreira Miranda – Secondary School (12th year)
 Manuel da Conceição Arez Gonçalves - Licenciatura (1st cycle degree) in Electronic and Telecommunications Engineering

 Nautília Maria Martins Maia – Master in Economics
 Paulo Gabriel Branco Martins – Secondary School (12th year)

 Rosa Maria de Almeida Barbosa - Licenciatura (1st cycle degree) in Public Sector and Local Government Management
 Rosina Maria da Fonseca Campos e Paula - Bachelor degree in Accounting and Companies Administration

 

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. 
13

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 92
Feminino / Female 8

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 6
outros anos 7
 13

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 0 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 0 6 11
N.º de colocados / No. of accepted candidates 0 6 7
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 0 4 6
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
 
 
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 zero.

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

 
 
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 zero.

 

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 2 1 2
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 0 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 1
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 1 1 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

 
Técnicas para aprendizagem por reforço em lote na robótica - 2015 - aprovado

 Serviços Orientados a Eventos da Vida Controlados pelo Cidadão - 2015 - aprovado
 Context-Aware Framework for Collaborative Applications - 2015 - aprovado

 Interacção Multimodal: contribuições para simplificar o desenvolvimento de aplicações - 2017 - aprovado
 Desenvolvimentos de uma nova abordagem em Inteligência Artificial para deteção de anomalias - 2017 - aprovado

 Métodos computacionais para optimização de desempenho em redes de imagem médica - 2018- aprovado
  

Nota: na Universidade de Aveiro apenas existem duas alternativas para o resultado final de um Doutoramento: aprovado ou
reprovado

 
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). 

Técnicas para aprendizagem por reforço em lote na robótica - 2015 - aprovado
 Serviços Orientados a Eventos da Vida Controlados pelo Cidadão - 2015 - aprovado

 Context-Aware Framework for Collaborative Applications - 2015 - aprovado
 Interacção Multimodal: contribuições para simplificar o desenvolvimento de aplicações - 2017 - aprovado

 Desenvolvimentos de uma nova abordagem em Inteligência Artificial para deteção de anomalias - 2017 - aprovado
 Métodos computacionais para optimização de desempenho em redes de imagem médica - 2018- aprovado

  
NB - at the University of Aveiro the PhD final grading system is pass/fail.

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

Não há diferenças significativa entre áreas cientificas. Na parte curricular do programa doutoral (1º ano) o rácio entre aprovados e
avaliados é 100%. Estes valores mostram uma elevada taxa de aproveitamento quando considerados os alunos que se submetem a
avaliação, no entanto o valor desce quando é considerado o rácio entre aprovados e inscritos. O que mostra que há alunos que se
inscrevem nas unidades curriculares mas que acabam por não se submeter a avaliação. O principal motivo identificado para esta
discrepância prende-se com a dificuldade que alguns alunos têm em conciliar o esforço exigido pela parte curricular e outras
atividades que também desempenham. A maior parte dos alunos concilia o doutoramento com uma bolsa num projeto de
investigação, tem um emprego na indústria ou são docentes..
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6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 

There are no significant differences between scientific areas. In the curricular part of the doctoral program (1st year), the ratio
between approved and evaluated is 100%. These values show a high rate of achievement when considering the students who
undergo the evaluation (100%), however, the value falls when considering the ratio between approved and enrolled. This shows that
there are students that do not undergo the evaluation. The main reason identified for this discrepancy is the difficulty that some
students have in articulating the effort required by the curricular part and other activities. A very high percentage of students combine
their Ph.D. with a scholarship in a research project, a job inindustry or a position as teacher..

 

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). 

~100% - estatísticas próprias: obteve-se informação quanto à posição actual dos alunos formados por este programa através dos
respectivos ex-orientadores.

 
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). 

~100% - own statistics: information concerning the current position of the Program alumni was obtained through their former
advisers.

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Todos os Doutorados formados obtêm emprego compatível

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

All graduates get compatible jobs

 

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

Instituto deTelecomunicações (IT) -
Polo de Aveiro Excelente https://w w w.it.pt/ITSites/Index/3 4 Nova avaliação

a decorrer
Instituto de Engenharia Electrónica e
Telemática deAveiro (IEETA) Bom http://w w w.ieeta.pt 12 Nova avaliação

a decorrer

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/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958
 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/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958
 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. 

- participação de docentes em Pós-Graduações
 - Criação de empresas Spin-offs - Veniam, PIC Advanced

 - Colaboração com empresas como: Altice Labs, Microsoft, Bosch, Brisa, Huawei, Prio, Bresimar, Wavecom, HFA, Globaltrónica,
TEKEVER, Ampleon, PIC Advanced, WATGRID, FAMAVAL; 

 - Colaboração com outras organizações e Administração Pública: ANACOM, Hospitais, Escolas, Assembleia
 da República e Assembleias dos PALOP, Ministérios da Justiça de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe.

 - Patentes submetidas ~ 12

 
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. 

- Participation of faculty members and researchers in Post-graduations 
 - Creation of Spin-offs Veniam, PIC Advanced

 - Collaboration with companies as Altice Labs, Microsoft, Bosch, Brisa, Huawei, Prio, Bresimar, Wavecom, HFA, Globaltrónica,
TEKEVER, Ampleon, PIC Advanced, WATGRID, FAMAVAL:.

 - Collaboration with other organizations and Public Administration: ANACOM, Hospitals, Schools,
 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958
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Assembleia da República, Ministry of Justice of Cabo Verde.and São Tomé e Príncipe
 - Patent submited ~12

 
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. 

- Alguns projetos com impacto local e nacional (o financiamento indicado é só do IEETA; alguns deles têm também o IT...):
 --- RETIOT - Reflectometry technologies to enhance the future internet of things and cyber-physical systems (500 keuros)
 --- NETDIAMOND - New targets in diastolic heart failure: from comorbidities to personalized medicine (200 keuros)

 --- SOCA - Smart open campus (400 keuros)
 --- SGH - Smart green home (1,300 keuros)

  
- Alguns projetos com impacto internacional:

 --- RD-CONNECT – An integrated platform connecting registries, biobanks and clinical bioinformatics for rare disease research (470
keuros)

 --- EMIF – European Medical Information Framework (760 keuros)
 

 
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. 

- Some projects with local and nacional impactl 
 --- RETIOT - Reflectometry technologies to enhance the future internet of things and cyber-physical systems (500 keuros)

 --- NETDIAMOND - New targets in diastolic heart failure: from comorbidities to personalized medicine (200 keuros)
 --- SOCA - Smart open campus (400 keuros)

 --- SGH - Smart green home (1,300 keuros)
  

- Some projects with international impact:
 --- RD-CONNECT – An integrated platform connecting registries, biobanks and clinical bioinformatics for rare disease research (470

keuros)
 --- EMIF – European Medical Information Framework (760 keuros)

 
 

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 8
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) 6
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 Programa Doutoral enquadra-se na rede Erasmus, havendo ainda a possibilidade de docentes e alunos fazerem visitas a
instituições estrangeiras no âmbito dos seus planos de trabalho, o que tem acontecido em ambos os casos..

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

The Programme participate in the Erasmus network; moreover, faculty and students may visit foreign institutions in the scope of their
work plans, which has happen in both cases.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
  

Os resultados científicos obtidos pelos alunos são apresentados regularmente em revistas e conferências internacionais com
revisão por pares e apresentados anualmente no âmbito de iniciativas levadas a cabo no Departamento e na Universidade., 

 .

 
6.4. Eventual additional information on results.

 Students present their scientific results in peer reviewed international journals and conferences as well as venues organized by the
Department and the University.
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7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções

7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento

facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

 
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.

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

da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._RelCurso_9934_2017_2018.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. 

De acordo com o Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Universidade de Aveiro que foi Certificado.

 
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. 

According to the Quality System of the University of Aveiro that is certfied.

 
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. 

De acordo com o Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Universidade de Aveiro que foi Certificado.

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

According to the Quality System of the University of Aveiro that is certfied.

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

De acordo com o Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Universidade de Aveiro que foi Certificado.

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

According to the Quality System of the University of Aveiro that is certfied.

 
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.

 De acordo com o Sistema Interno de Garantia da Qualidade da Universidade de Aveiro que foi Certificado.

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

 According to the Quality System of the University of Aveiro that is certfied.

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

 <sem resposta>

 
7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c4a6f06-e73e-304d-5308-5bd6c4afd958/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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<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 
- Objectivos do curso adequados à estratégia do Departamento e da Universidade

 - Permite aprofundamento dos conhecimentos, mantendo uma visão geral
 - Permite a progressão e aprofundamento de conhecimentos aos estudantes do Mestrado em Engenharia de Computadores e

Telemática e Engenharia Informática 
 - Permite captar estudantes de outras Instituições e de áreas afins (como outras Engenharias e Matemática)

 - Universidade com boa reputação
 - Sistema de Garantia de Qualidade da Universidade certificado

 - Boas condições gerais da Universidade (Campus, serviços, etc)
 - Corpo docente qualificado integrado em duas Unidades de Investigação bem classificadas

 - Fortes ligações do Departamento com outras instituições e empresas 
 - Modelo de governo simples que permite rápida detecção de problemas e sua correcção

 - Programa com curriculum flexível e personalizado de acordo com os interesses e necessidades dos alunos
 - Horário concentrado no fim da semana permitindo aos alunos de outras localidades, ou que trabalhem em empresas, frequentar as

aulas
 - Workshop anual garante transparência, visibilidade de todos os trabalhos

 - Comissão de Acompanhamento de cada aluno integra três docentes locais e um docente de outra Universidade

 
8.1.1. Strengths 

General strengths of the Program:
 - Program objectives aligned with the Department and University strategy 

 - Allows students from the MSc in Comp. and Telematics Eng. and Informatics Eng. to carry on studies in Computer Engineering 
 - Accepts students coming from other institutions or fields (as other Eng. programs or Mathematics) to carry on studies in Computer

Engineering 
 - Allows students to focus on specific topics, while maintaining a broad perspective of the field

 - Good position of the University at national and international rankings
 - Certified Quality evaluation system of the University 

 - Good overall environment at the University (concerning the Campus, services, etc.)
 - Strong relations of the Department and Research Units with companies and other institutions

 - Simple governance model enables fast problem detection and correction
 - Skilled faculty integrated in two good Research Units 

 - Schedule concentrated allowing students that work or from other geographic areas to attend courses
 - Flexible curriculum allowing students to choose courses according to their interests

 - Annual workshop promotes transparency, visibility of each work
 - Student’s Monitoring committee includes three internal faculty members and one external 

 
 
8.1.2. Pontos fracos 

- Dificuldade em recrutar alunos sobretudo devido ao bom mercado de trabalho na área 
 - Taxa de desistência elevada devido sobretudo a falta de financiamento

 - A Proposta de Tese é frequentemente atrasada devido à existência de demasiadas u.c. no 2º semestre do 1º ano

 
8.1.2. Weaknesses 

 
- Difficulty in recruiting students due to the job market in the field of Informatics

 - High dropout rate mainly due to lack of funding
 - Thesis proposal is often delayed due to too many courses during the 2nd semester of the 1st year

 
8.1.3. Oportunidades 

 
- Sector de actividade muito dinâmico a nível nacional e internacional o que se pode traduzir num muito bom mercado de trabalho

 - Necessidade de formação na área nos países de língua Portuguesa e na América do Sul
 - Existência de empresas de tecnologia de topo em Portugal, o que pode facilitar Doutoramentos em Empresa

 - Portugal e a Europa adoptam facilmente novas tecnologias 
 - Portugal tem uma boa imagem internacional (seguro, bom clima)

 
 
8.1.3. Opportunities 

 
- Strong activity sector nationally and internationally, which can generate job opportunities

 - Potential partnerships with high-tech national and international companies 
 - Portuguese speaking countries education needs in the field

 - Portugal and Europe easily adopt new technologies
 - Portugal is a country with good reputation (it is safe, mild climate)
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8.1.4. Constrangimentos 

 
- Difícil acesso a bolsas da FCT específicas para Doutoramento

 - Distância aos maiores centros da Indústria da área que se situam em Lisboa ou em países Europeus
 - Muito bom mercado de trabalho para detentores de Mestrado o que desincentiva a progressão para um Doutoramento

 - Proximidade geográfica em relação a duas grandes Universidades 
 - Procura de doutorados para o mercado nacional é escassa

 - Dificuldade na contratação de novos docentes, devido a restrições orçamentais, particularmente grave numa área de evolução
rápida

 - Dificuldade na progressão dos docentes, devido a restrições orçamentais e de regulamentação da carreira docente 
 

 
8.1.4. Threats 

 
- Difficult access to FCT PhD grants 

 - Distance to major industry centers, located in Lisbon or in other European countries
 - Very good job market for holders of Master, which may deter proceeding to a PhD programme

 - Geographic location, near two large Universities
 - Low demand for PhD-level experts in the national industry

 - Difficulty in hiring younger faculty due to budget constraints, particularly serious in a rapidly evolving field
 - Difficulty in faculty progression due to budget and by-law constraints. 

 
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
 
 
Esforço institucional para:

  
- angariar bolsas .

  
- acordos com instituições de países de Língua Portuguesa 

  
Reestruturação do 2º semestre do 1º ano curricular, focando-o na preparação de Proposta de Tese 

 
 
8.2.1. Improvement measure 

 
Institutional effort to:

  
- obtain grants

  
- establish agreements with institutions from Portuguese speaking countries 

  
Restructuring the second semester of the first year to focus on the Thesis Proposal

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

 
alta prioridade; o novo 2º semestre deve entrar em funcionamento no ano lectivo a seguir à aprovação do novo plano curricular e o
estabelecimento de contactos e angariação de bolsas devem ser conseguidos entretanto.

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

high priority; the new 2nd semester should be implemented in the academic year following the approval of the new plan; meanwhile
grants should be obtained and the agreements should be done.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

 
bolsa conseguidas´

 acordos realizados
 reestruturação efectuada

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

 
obtained grants and agreements

 restructure implemented

 

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Propõe-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: 1- Extinção das unidades curriculares do 2º semestre: - Tópicos Avançados em Engenharia
Informática II; - Opção II;

 - Opção Externa; 
2- Alteração do nome da unidade curricular Tópicos Avançados em Engenharia Informática I do 1º semestre para Tópicos Avançados
em Engenharia Informática, mantendo-se as características da u.c.; 3- Substituição unidade curricular Opção Complementar do 1º
semestre por Opção Livre; 4- Alteração do número de créditos da Proposta de Tese de 12 para 30 ECTS. A proposta de reservar o 2º
semestre exclusivamente à preparação da Proposta de Tese resulta da experiência obtida nas edições anteriores, nomeadamente da
constatação de que a grande maioria dos alunos não consegue submeter a Proposta de Tese no fim do 1º ano. Propõe-se manter um
primeiro semestre com unidades curriculares que visam proporcionar aos alunos conhecimentos e competências para prepararem
a Proposta de Tese no 2º semestre. Este primeiro semestre lectivo tem também a vantagem de permitir homogeneizar a formação de
alunos provenientes de áreas diversas, bem como permitir 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.

 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

The following adjustments to the study plan of the 1st year are proposed to allow the students to focus on the Thesis Proposal during
the 2nd semester.

 1- Revoke the 2nd semester courses:
 - Tópicos Avançados em Engenharia Informática II

 - Opção II;
 - Opção Externa; 

2- Change the name of Tópicos Avançados em Engenharia Informática I to Tópicos Avançados em Engenharia Informática
(maintaining the general characteristics of the course) 

 3- Replace Opção Complementar in the 1st semester by Opção Livre
 4- Change the credits of Proposta de Tese from 12 to 30 ECTS. 

 This proposal is based on the fact that most students enrolled in previous editions of the programme could not submit their proposals
by the end of the first year. 

 The first semester courses are meant to provide the students with knowledge and skills,(homogenizing different backgrounds) to help
them prepare their Thesis Proposal, foster contact with different topics and faculty as well as group spirit, easing their integration.

 
 

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

9.2. NA

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

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

 NA

 

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 I 228 6 1 uc opcional em Informática

Opção Livre QAC 0 6 uc opcional em qualquer área
cientif ica

(2 Items)  228 12  

9.3. Plano de estudos

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

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/ 1º semestre + 2º semestre curricular

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year/ 1st semester + 2nd semester
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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)

Seminário I semester 1 324 T-30; OT-15 12
Tópicos Avançados em Eng.
Informática I semester 1 162 T-30; OT-15 6

Opção I I semester 1 162 variável 6 Opção
Opção Livre QAC semester 1 162 variável 6 Opção
Preparação de Tese I semester 2 810 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 I anual 1620 40 60
(1 Item)       

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 I anual 1620 40 60
(1 Item)       

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>
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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:

 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 I anual 1620 40 60
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - - 1º ano - Opção I

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 I

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st year - Option I

 

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)

Desenvolvimento e Análise de
Algoritmos I semestre 1 162 30 6 opção/option

Prática Tutorial I semestre 1 162 variável/variable 6 opção/option
(2 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Tópicos Avançados em Engenharia Informática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tópicos Avançados em Engenharia Informática

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Advanced Topics in Computer Engeneering

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 semestral

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 325

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 T -30; OT-15
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9.4.1.6. ECTS:

 12

 
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):

 Maria Beatriz Alves de Sousa Santos - T-7,5

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

 outros 3 docentes de acordo com os módulos oferecidos na edição em curso - T- 7,5
  

other faculty according to the modules offered - T- 7,5

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

 Esta unidade curricular pretende transmitir aos estudantes uma visão alargada, avançada e moderna da engenharia informática,
Está organizada em torno de 3 módulos, ministrados por cientistas especialistas nas respectivas áreas. Em cada edição são
seleccionados módulos, de acordo com a formação e interesses dos estudantes inscritos, de uma lista de possíveis módulos de nas
subáreas científicas da Informática existentes no DETI-UA. 
 
This course unit aims to provide students with a broad, advanced and modern view of computer engineering. This course unit is
organized in 3 modules, lectured by experts in each subject. 

 Each year the modules to lecture are selected from a list of modules in sub-areas of Computer Science existing in DETI-UA, taking
into consideration the background and interests of the enrolled students, 

  

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Proporcionar uma visão alargada, avançada e moderna da engenharia informática.
 Providea broad, advanced and modern view of computer engineering.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 São propostos os seguintes módulos; The following modules are proposed:
 Advanced Algorithms

 Advanced Concepts in Networking
 Bioinformatics

 Computer Vision
 Data and Information Visualization

 Data and Knowledge Engineering 
 Data Mining

 Discrete Source Coding
 Embedded Systems Specification, Modeling, and Project

 Intelligent Agents
 Intelligent Robotics

 Medical Image Processing
 New Services and Network Paradigms

 Real-Time Scheduling
 Reconfigurable Computing

 Security in Information Systems 
 Three-dimensional User Interfaces

 
 
9.4.5. Syllabus:

 The following modules are proposed:
 Advanced Algorithms

 Advanced Concepts in Networking
 Bioinformatics

 Computer Vision
 Data and Information Visualization

 Data and Knowledge Engineering 
 Data Mining

 Discrete Source Coding
 Embedded Systems Specification, Modeling, and Project

 Intelligent Agents
 Intelligent Robotics

 Medical Image Processing
 New Services and Network Paradigms

 Real-Time Scheduling
 Reconfigurable Computing
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9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 O objetivo desta unidade curricular é o dar aos alunos uma visão alargada da área da engenharia Informática, focando-se em tópicos
avançados e modernos nas subáreas científicas da Informática existentes no DETI-UA. Nesse sentido a unidade curricular está
organizada em módulos. Os conteúdos programáticos podem ajustar-se de ano para ano aos tópicos emergentes dentro de cada
uma das subáreas e aos interesses de investigação dos alunos.

  
 

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

 The objective of this curricular unit is to give students a broad view of the area of computer engineering, focusing on advanced and
modern topics within computer science researched in DETI-UA. In this sense the curricular unit is organized in modules.
Programmatic content can be adjusted from year to year to emerging topics within each subarea and to students' research interests.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias de ensino incluem uma parte teórica expositiva, complementada com uma componente prática que varia de módulo
para módulo. Em grande parte dos módulos lecionados a avaliação é feita por trabalho final, usualmente estes trabalhos tem uma
componente prática seguida da entrega de um relatório e uma apresentação e discussão perante os colegas. A avaliação pode
também incluir a apresentação e discussão de artigos de revistas ou conferências, bem como a participação nas aulas.

  

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
Teaching methodologies include lectures complemented with a practical component that varies from module to module. In most
modules assessment is done by final work, usually these works have a practical component followed by delivery of a report and a
presentation and discussion before colleagues. Assessment may also include the presentation and discussion of journal and
conference papers, as well as participation in the lectures.

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

 A metodologia de ensino pode variar de módulo para módulo, mas como o objetivo é o de adquirir novas competências em áreas
avançadas e emergentes, é muito relevante a interação com especialistas em cada uma das áreas. A avaliação por trabalho final
promove esta interação e a discussão essencial em todo o processo de produção de conhecimento científico.

  

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

 The teaching methodology may vary from module to module, but as the objective is to acquire new skills in advanced and emerging
areas, the interaction with experts in each area is very important. The assessment fosters this interaction and discussion, which is
essential throughout the process of producing scientific knowledge.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 A bibliografia é variável com o módulo e será indicada no início pelo responsável; em princípio incluirá livros e artigos em revistas e
conferências que foram importantes no tema do módulo e outros mais recentes abordando tópicos mais actuais, desafios e
oportunidades.

  
Bibliography varies according the module and will be defined by the responsible faculty. It will include books and journal and
conference papers that have been seminal in the module subject as well as papers addressing current topics, challenges and
research opportunities..

 
 

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:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 810h

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 OT- 20
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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):

 Maria Beatriz Alves de Sousa Santos

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

 Orientadores de cada aluno
 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 no Departamento de Electrónica, 
 Telecomunicações e Informática 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 in the Department of Electronics, 
 Telecommunications and Informatics a research area in which they can develop their thesis. This courseis 

 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.

  

 
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

 variável com o tema da tese.

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

 Variable according to the thesis subject.

 
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.
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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:

 A bibliografia é variável com o tema da tese; em princípio incluirá livros na área, teses em temas análogos, artigos em revistas e
conferências mais focados no tópico a ser explorado na tese.

 Pode também incluir obras sobre metodologia da investigação e sobre como escrever uma tese.
  

The bibliography will be according to the thesis subject; it will generally include books in the scientific field of the thesis, PhD theses in
similar topics, as well as journal and conference papers more focused on the topic of the thesis. It may also include works on
research methodology and how to write a PhD thesis.

 
 

Anexo II - Prática Tutorial

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Prática Tutorial

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Teaching Practice

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 semestral

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 <sem resposta>

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 As horas de contacto poderão variar ligeiramente de acordo com a duração das aulas práticas da uc em que o aluno colabora.
  

 

 
9.4.1.7. Observations:

 Contact hours may vary slightly according to the duration of the laboratory classes of the curricular unit in which the student is
helping

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

 Maria Beatriz Alves de Sousa Santos 8h per semester

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

 Diversos; potencialmente qualquer docente regente de unidade curricular na área científica do Programa – 16h ao longo do
semestre.

 Potentially any faculty member responsible for a course in the scientific area of the Program. – 16h along the semester.
 

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

 Esta unidade curricular opcional tem como objetivo central promover um conjunto de capacidades transversais e ajuda os alunos a
aprender a comunicar, com clareza, os resultados da sua investigação a diferentes tipos de audiência. Destacam-se as seguintes
competências:

 - Apresentação e síntese de conceitos e dados científicos;
 - Espírito crítico relativo à apresentação e discussão de trabalhos científicos;

 - Capacidade de integração da investigação com outras atividades (e.g. ensino, comunicação e divulgação de ciência).
  

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This optional course has as main objective to foster a set of transversal skills and helps students to learn how to clearly communicate
results of their research to different types of audiences. The following skills are highlighted:
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- presentation and synthesis of scientific concepts and data;
 - critical thinking on the presentation and discussion of scientific work; 

 - capabilities to integrate research with other activities (e.g. education, communication and the dissemination of
 science)

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Apoio ao ensino de aulas práticas de unidades curriculares da área científica do Programa;
 Divulgação científica a audiências diversificadas.

  
 
 

 
9.4.5. Syllabus:

 Helping with the teaching of practical classes in the scientific area of the Program;
 Science communication to diverse audiences.

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

 O principal objetivo desta unidade curricular consiste em criar e desenvolver competências de apresentação de conteúdos
científicos; este objectivo é atingido através da colaboração na lecionação de aulas práticas de unidades curriculares integrada
numa equipa docente. A unidade curricular em que esta colaboração é efectuada será escolhida pela Comissão Científica do
Programa individualmente para cada estudante tendo em consideração os seus interesses e formação prévia. 

  

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

 The main objective of this course consists in stimulating presentation skills of scientific concepts; this goal is attained through the
collaboration with the teaching of practical classes of a course. The course will be defined for each student by the Scientific
Committee of the Program, considering their interests and background.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino pode variar de caso para caso, mas como o objetivo é o de adquirir ou reforçar competências de
apresentação de conteúdos científicos, é muito relevante a integração numa equipe de leccionação duma u.c. e a interação com
docentes experientes.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
The teaching methodology may vary among different students and advisors, but as the objective is to acquire and foster presentation
skills of scientific concepts, the integration in team lecturing a course and the interaction with expert lecturers in each area is very
important. 

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

 O desempenho do aluno ao longo do semestre é acompanhado pelo Regente da UC onde colabora e pelo Director do curso em
horário de OT.

 No final a avaliação da UC será feita com base no desempenho do aluno na formação e transmissão de conhecimentos bem como
num relatório a elaborar no final do semestre.

  

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

 The student is advised along the semester by the faculty responsible by the course and the Program Director.
 His/ her performance will be assessed along the semester by the faculty responsible by the course, and at the end of the semester

based on a final report.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 A bibliografia será recomendada pelo responsável pela uc em que o aluno colabora incluindo a bibliografia recomendada aos alunos
da uc e outra eventualmente mais avançada para aprofundamento do tema

  
Bibliography will be defined by the faculty responsible for the course in which the student is helping, including the bibliography
recommended to the students of the course as well as more advanced readings to further study some topics

  

 

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>
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