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ACEF/1819/0210947 — 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/1213/10947

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2014-03-03

 

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._Seccao_1 - 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 Programa Doutoral em Engenharia Eletrotécnica passou a estar integrado no Sistema de Garantia de Qualidade (SGQ) da
Universidade de Aveiro. Esta foi uma alteração significativa na medida em que permitiu uma sistematização de todo o processo de
acompanhamento e melhoramento continuo do programa. Permitindo entre outras coisas detetar mais precocemente os problemas
que eventualmente possam surgir e assim atuar mais rapidamente.

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

 The Doctoral Program in Electrical Engineering became part of the Quality Assurance System (SGQ) of the University of Aveiro. This
was a major change because it allowed a systematization of the whole process of continuous monitoring and improvement of the
program. Allowing among other things to detect and correct problems at an early stage.

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

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

 Universidade De Aveiro

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

 Universidade De Aveiro

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

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Engenharia Electrotécnica

 
1.3. Study programme.

 Electrical Engineering

 
1.4. Grau.

 Doutor

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

 1.5._2007-10--09 - Publicacao Plano de Estudos em DR.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Engenharia Electrotecnica

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Electrical Engineering

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

 523

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

 523
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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:

 NA

 
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.

 30

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 Podem candidatar-se os detentores de grau de mestre ou equivalente legal em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações ou
áreas afins com classificação mínima de Bom.

 Os titulares de um grau académico superior estrangeiro nas mesmas áreas de formação definidas anteriormente, 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.

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

 O Conselho Científico da Universidade de Aveiro pode admitir candidatos que não satisfaçam as condições referidas nos números
anteriores mas cujo currículo escolar, científico ou profissional demonstre adequada preparação para a frequência do doutoramento,
como previsto na alínea c) do n.º 1 do art.º 30.º do DL n.º 74/2006.

 
1.11. Specific entry requirements.

 Can apply master level degree holders or legal equivalent in Electrical Engineering or related fields with a grade of 70% or higher.
 Holders of a foreign higher academic degree in the same fields defined above awarded on completion of a 2nd cycle study

programme organized in accordance with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process. 
 Holders of a foreign higher education academic degree in the same fields defined above recognized as satisfying the objectives of the

master degree by the scientifically and statutorily competent body.
 The Scientific Council of the University of Aveiro can admit applicants who do not meet the conditions specified above but whose

academic, scientific or professional curriculum reveal an adequate preparation for frequenting the programme, in accordance with
Article 30, Nº 1c), Decree-Law nº 74/2006.

 
 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 NA

 
1.12.1. If other, specify:

 NA

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Universidade de Aveiro
 Campus Universitario de Santiago

 P-3810-193 AVEIRO – PORTUGAL
 

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

 1.14._Reg_Credit_UA_2017.pdf
 1.15. Observações.

 Nada a assinalar.

 
1.15. Observations.

 Nothing to report.
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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

Electrotécnia/Electrical ELE 222 6
Matemática e Física/Mathematics and Physics M/F 6
Gestão;Economia;Línguas/Management;Economics;Languages G/E/L 6
(3 Items)  222 18  

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.

 O Sistema de Garantia de Qualidade (SGQ) da UA recolhe informação dos alunos e docentes, que, numa primeira fase, é alvo de
análise conjunta por parte do Diretor do Curso, da Comissão de Curso e de docentes, de forma a garantir que as metodologias
usadas são adequadas aos objetivos de aprendizagem, nomeadamente à capacitação do aluno para a realização de investigação de
alto nível na área da Engenharia Eletrotécnica. Toda a tramitação posterior do SGQ ao nível do Departamento e da Universidade,
incluindo a Escola Doutoral, tem como objetivo garantir a adequação das metodologias de ensino e aprendizagem. O SGQ permite
ainda aferir se os objetivos de aprendizagem estão a ser atingidos especificamente para cada aluno. A defesa publica do seu projeto
de tese, perante um júri é também um momento importante, realizado numa fase precoce do processo de aprendizagem, que permite
que o aluno receba um conjunto de orientações sobre a forma como deve prosseguir o seu trabalho de de tese.

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

 The Quality Assurance System (SGQ) of the UA collects information from students and teachers, which is then, in a first phase, jointly
analyzed by the Ph.D. Program Director, Ph.D. Program Committee and teachers in order to ensure that the methodologies used are
appropriate to the learning objectives, namely to enable the student to carry out high-level research in the area of Electrical
Engineering. All the subsequent steps of the quality assurance process at the level of the Department and the University, including
the Doctoral School, is in order to guarantee the adequacy of the teaching and learning methodologies. The SGQ ensures that the
learning objectives of the program are being achieved specifically for each student. The public defense of the student thesis project,
before a jury is also an important moment, held at an early stage of the learning process, which allows the student to receive a set of
guidelines on how to guide his or her thesis development work.

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

 Esta avaliação é efetuada e através do Sistema de Garantia de Qualidade da Universidade de Aveiro e através de reuniões periódicas
com os alunos e docentes. Não têm sido reportados desvios significativos a este nível.
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2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.

 This evaluation is carried out through the Quality Assurance System of the University of Aveiro and through periodic meetings with
students and teachers. No significant deviations have been reported at this level.

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

 O Sistema de Garantia de Qualidade (SGQ) da Universidade de Aveiro recolhe informação relativa também ao processo de avaliação
a que os estudantes vão estando sujeitos durante o processo, permitindo assim aferir a sua adequação. O relatório de progresso
anual elaborado pelo aluno no âmbito do SGQ é também um instrumento usado pelo Diretor de Curso para aferir esta adequação.
Para além dos mecanismos previstos no SGQ é realizada ainda uma reunião geral de alunos no início de cada semestre com o
Diretor de Curso que permite aos alunos sinalizarem qualquer situação que por ventura esteja a desenrolar-se de forma que
entendam menos adequada. Questões relacionadas com o contéudo das UCs têm sido discutidas e melhoradas. O trabalho de
investigação realizado pelos alunos é ainda sujeito aos mecanismos de avaliação inerentes ao facto de estes estarem integrados em
unidades de investigação que são periodicamente avaliadas, pelos organismos competentes, nomeadamente a FCT.

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

 The Quality Assurance System (SGQ) of the University of Aveiro collects information regarding the evaluation process to which
students are subjected, thus allowing to assess their suitability. The student's annual progress report under the SGQ is also an
instrument used by the Course Director to assess this appropriateness. In addition to the mechanisms provided for in the SGQ, a
general meeting of students is held at the beginning of each semester with the Course Director, which allows students to signal any
situation that may be unfolding in a way that they deem less appropriate. Issues related to the content of UCs have been discussed
and improved. The research work carried out by students is also subject to the evaluation mechanisms inherent in the fact that they
are integrated into research units that are periodically evaluated by the competent bodies, namely the FCT.

 
 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Nada a reportar.

 
2.4 Observations.

 Nothing to report.

 

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.
 Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto

 

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

Adão Paulo Soares
Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Eng. Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Amaro Fernandes de
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Agostinho Miguel
Mendes Agra

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100.00 Ficha

submetida

Anthony David
Barker

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Cultura Inglesa 100.00 Ficha
submetida

António José Nunes
Navarro Rodrigues

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Processamento de Imagem 100.00 Ficha

submetida

António Luís Jesus
Teixeira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotecnica 100.00 Ficha
submetida

Armando Humberto
Moreira Nolasco Pinto

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Armando José
Formoso de Pinho

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia electrotécnica electrónica e informática 100.00 Ficha
submetida

Atílio Manuel da Silva
Gameiro

Professor
Associado ou

Doutor Título de
especialista (DL

Engenharia electrotécnica electrónica e informática 100.00 Ficha
submetida
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equivalente 206/2009)
Conceição Maria
Oliveira da Cunha

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Turismo 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 Manuel Neto
Vieira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Luis Filipe Mesquita
Nero Moreira Alves

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrónica e Telecomunicações 100.00 Ficha

submetida
Luiz Fernando
Ribeiro Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física Materiais 100.00 Ficha

submetida

Manuel Luís Au-Yong
Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Engenharia Industrial e Gestão (distinção na tese na
área da inovação; média de 16/20 valores na parte
curricular)

100.00 Ficha
submetida

Mário José Neves de
Lima

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha
submetida

Nuno Miguel
Gonçalves Borges
de Carvalho

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia electrotécnica electrónica e informática 100.00 Ficha
submetida

Pedro Miguel da Silva
Cabral

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha

submetida
Pétia Georgieva
Georgieva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100.00 Ficha

submetida

Telmo Reis Cunha Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha

submetida
     2000  

<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.
 20

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 20

 

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: 20 100

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): 20 100

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
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/d19f5be1-0093-5dfb-0b1b-5bf7cb6fbf4e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/7fac3dd8-3fd5-bc08-5900-5bf7cba66e8f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/443ee979-a41d-cab9-81e4-5bf7cb66f34f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/691a04bd-0190-09ba-7384-5bf7cb0431ee
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/cc79ae47-2ec8-05b4-9db2-5bf7cb7309cb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/aa863799-be84-13cd-009a-5bf7cbb04fc4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/7254846c-df9a-0c92-d17f-5bf7cb6eae10
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/224cce3f-b0ed-6f10-c4b6-5bf7cb294b99
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/93f77eb9-d15a-e01c-1176-5bf7cb55cf44
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/annexId/de6592dd-014a-1759-9985-5bf7cb550e14
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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 75 20

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 20

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

20 100 20

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 20

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. 

In DETI there are 12 full-time workers, to perform administrative tasks and support laboratory and classroom
 activities.

 Coordination functions:
 Nautília Maria Martins Maia – Coordinator

 Administrative workers:
 Ana Sofia Dias Ribeiro – Senior Technical 

 António José Joaquim de Carvalho Almeida Costa – Technical Assistant
 Lara Alexandra Borges Carreira Miranda – Technical Assistant

 Rosa Maria de Almeida Barbosa - Technical Assistant
 Rosina Maria da Fonseca Campos e Paula – Senior Technical 

 Laboratory support workers:
 António da Silva Pereira –Technical Assistant

 Carlos Henriques Violante Pelicas – Technical Assistant
 José António Resende Lourenço – Technical Assistant

 Manuel da Conceição Arez Gonçalves – Senior Technical 
 Paulo Gabriel Branco Martins – Technical Assistant

 Attendance worker:
 César José Samina Fernandes – Technical Assistant

 
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
 Carlos Henriques Violante Pelicas – Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação

 César José Samina Fernandes – 12.º ano de escolaridade
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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. 
35

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 77
Feminino / Female 23

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 21
2º ano curricular 4
3º ano curricular 1
4º ano curricular 9
 35

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 35 30 30
N.º de candidatos / No. of candidates 3 12 14
N.º de colocados / No. of accepted candidates 2 12 11
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 2 11 10
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 13.5 12.5 12.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 13.5 14.1 14.2
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A nota de candidatura é calculada de acordo com as regras enunciadas no edital de candidatura.

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

The entrance mark is calculated according to the rules stated in the announcement for applications.

 

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 12 5
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 1 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 3 1
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 5 4 2
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 2 4 1

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). 

Advanced digital signal processing for flexible optical access networks, 2017, Aprovado
 Entrega de Conteúdos Multimédia em Over-the-top: Caso de Estudo das Gravações Automáticas, 2017, Aprovado

 Data Boradcasting using DAB with Fountain Codes and Auxialiarity Mobile Data Channels, 2017, Aprovado
 Gestão de recursos inteligente e transparente, 2017, Aprovado

 Modelação Comportamental e Pré-Distorção Digital de Transmissores Rádio-Frequência, 2017, Aprovado
 Agregados 2D de Antenas Microship não Uniformes para Aplicações Sem Fios, 2016, Aprovado

 Desenho de Antenas para Sensores Passivos em Materiais não convencionais, 2016, Aprovado
 Adaptive Biped Locomotion from a Single Demonstration Using Motion Primitives, 2016, Aprovado

 Modelação e Controlo de Sistemas com Incertezas em Lógica Difusa de Tipo 2", 2016, Aprovado
 Fast Motion Estimation Algoriuthm and its VLSI Architecture for High Efficiency Video Coding, 2016, Aprovado

 Sistemas Eficientes de ransmissão de Energia sem Fios e Identificação por Radio Frequência, 2016, Aprovado
 Transmissão de Energia sem Fios Baseada em Acoplamento Elétrico Ressonante, 2016, Aprovado

 Broadband VHF Maritime Communications Based on Cognitive Radio, 2016, Aprovado
 Wideband Digital Polarimeter for Radioastronomy Applications, 2016, Aprovado

 Mecanismos de Geração da Distorção Não-Linear em Amplificadores Doherty, 2015, Aprovado
 Design and Optimization of Reflective Solutions for the Next Generation Passive Optical Networks, 2015, Aprovado

 Equalização Digital não Linear para Sistemas de Transmissão Ótica, 2015, Aprovado
 Comunicações sem fios confiáveis para aplicações veiculares, 2015, Aprovado

 Next Generation Optical Access Networks: Technologies and Economics, 2015, Aprovado
 Impact of the Transient Behavior of Radio Communication Systems on Spectrum Management, 2015, Aprovado

 Modelo Integrado e Escalável para o Controlo de Veículos Automóveis baseado no Processamento Direto de Funções Gráficas, 2015,
Aprovado

 Monitoring and All.Optical Signal Processing Techniques for transparent Networks, 2015, Aprovado
 Amplificadores de Fibra em Redes Óticas Transparentes e Dinâmicas, 2015, Aprovado

 Ressource Allocation for Multiple-User Multiple-Antenna Cellular Systems, 2015, Aprovado
 Planeamento e Dimensionamento de Redes de Transporte Óticas Multicamada, 2015, Aprovado

 New Generation Networks and the Telecommunications Universal Service in Portugal, 2015, Aprovado
 Integração do Paradigma de Cloud Computing com a Infraestrutura de Rede do Operador, 2015, Aprovado

  

 
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). 

Advanced digital signal processing for flexible optical access networks, 2017, Approved
 Entrega de Conteúdos Multimédia em Over-the-top: Caso de Estudo das Gravações Automáticas, 2017, Approved

 Data Boradcasting using DAB with Fountain Codes and Auxialiarity Mobile Data Channels, 2017, Approved
 Gestão de recursos inteligente e transparente, 2017, Approved

 Modelação Comportamental e Pré-Distorção Digital de Transmissores Rádio-Frequência, 2017, Approved
 Agregados 2D de Antenas Microship não Uniformes para Aplicações Sem Fios, 2016, Approved

 Desenho de Antenas para Sensores Passivos em Materiais não convencionais, 2016, Approved
 Adaptive Biped Locomotion from a Single Demonstration Using Motion Primitives, 2016, Approved
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Modelação e Controlo de Sistemas com Incertezas em Lógica Difusa de Tipo 2", 2016, Approved
 Fast Motion Estimation Algoriuthm and its VLSI Architecture for High Efficiency Video Coding, 2016, Approved

 Sistemas Eficientes de ransmissão de Energia sem Fios e Identificação por Radio Frequência, 2016, Approved
 Transmissão de Energia sem Fios Baseada em Acoplamento Elétrico Ressonante, 2016, Approved

 Broadband VHF Maritime Communications Based on Cognitive Radio, 2016, Approved
 Wideband Digital Polarimeter for Radioastronomy Applications, 2016, Approved

 Mecanismos de Geração da Distorção Não-Linear em Amplificadores Doherty, 2015, Approved
 Design and Optimization of Reflective Solutions for the Next Generation Passive Optical Networks, 2015, Approved

 Equalização Digital não Linear para Sistemas de Transmissão Ótica, 2015, Approved
 Comunicações sem fios confiáveis para aplicações veiculares, 2015, Approved

 Next Generation Optical Access Networks: Technologies and Economics, 2015, Approved
 Impact of the Transient Behavior of Radio Communication Systems on Spectrum Management, 2015, Approved

 Modelo Integrado e Escalável para o Controlo de Veículos Automóveis baseado no Processamento Direto de Funções Gráficas, 2015,
Approved

 Monitoring and All.Optical Signal Processing Techniques for transparent Networks, 2015, Approved
 Amplificadores de Fibra em Redes Óticas Transparentes e Dinâmicas, 2015, Approved

 Ressource Allocation for Multiple-User Multiple-Antenna Cellular Systems, 2015, Approved
 Planeamento e Dimensionamento de Redes de Transporte Óticas Multicamada, 2015, Approved

 New Generation Networks and the Telecommunications Universal Service in Portugal, 2015, Approved
 Integração do Paradigma de Cloud Computing com a Infraestrutura de Rede do Operador, 2015, Approved

  

 
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 ciêntificas. Na parte curricular do programa doutoral (1º ano), o rácio entre aprovados e
inscritos é de 71%, o rácio entre aprovados e avaliados é de 100%. Estes valores mostram uma elevada taxa de aproveitamento
quando considerados os alunos que se submetem a avaliação (100%). No entanto o valor desce substancialmente quando é
considerado o rácio entre aprovados e inscritos (71%). O que mostra que há uma percentagem considerável de 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. Uma percentagem muito elevada dos alunos concilia o doutoramento com uma bolsa num
projeto de investigação. Este facto também justifica, pelo menos parcialmente, o facto de uma percentagem elevada de alunos
precisar de mais do que 4 anos para concluir o programa doutoral.

 
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 enrolled students is 71%, 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 substantially when
considering the ratio between approved and enrolled students (71%). This shows that there is a considerable percentage of 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 that they also have to do. A very high percentage of students
combines their Ph.D. with a scholarship in a research project. This also justifies, at least in part, the fact that a high percentage of
students need more than 4 years to complete the doctoral program.

 

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). 

Taxa de empregabilidade: 100%
 Fonte: Observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da Universidade de Aveiro, Edição nº2 - publicada em Janeiro de

2018, Dados Recolhidos entre Abril e Julho de 2016, Relativos ao triénio 2012-2014.
 Total de diplonmados no triénio: 31

 Dimensão da Amostra: 10
 Empregados: 10

 Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em setores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos: 100%
 Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros setores de atividade: 0%

 Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos: 80%
 

 
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). 

Employability rate: 100%
 Source: Observatory of the Socioprofessional Course of Graduates of the University of Aveiro, Edition nº2 - published in January

2018, Data Collected between April and July 2016, Related to the 2012-2014 triennium.
 Total graduates in the triennium: 31

 Sample Size: 10
 Employees: 10

 Percentage of graduates who have obtained employment in sectors of activity related to the area of   the study cycle: 100%
 Percentage of graduates who have obtained employment in other sectors of activity: 0%

 Percentage of graduates who have been employed for up to one year after completing their studies: 80%

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

A taxa de empregabilidade é muito elevada (100%). No entanto existem 20% dos diplomados que não obtiveram emprego
imediatamente após a conclusão do curso, o que poderá indiciar algum desconhecimento do mercado face a estes diplomados. Criar
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espaços específicos para estes diplomados nas feiras de emprego organizadas pela Universidade é uma forma de lhes dar mais
visibilidade, que deverá ser considerada.

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

The rate of employability is very high (100%), however, there are 20% of graduates who did not obtain employment immediately after
completing the course, which may indicate some lack of knowledge of the job market. Creating specific spaces for these graduates at
job fairs organized by the University is a way of giving them more visibility, which should be considered.

 

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

IT - Instituto de Telecomunicações Excelente Universidade
de Aveiro 12 NA

IEETA - Instituto de Engenharia
Electrónica e Telemática de Aveiro Bom Universidade

de Aveiro 3 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/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87
 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/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87
 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. 

Os alunos e docentes do programa doutoral estão envolvidos no âmbito de duas unidades de investigação muito ativas e com uma
forte ligação ao desenvolvimento nacional, regional e local. Esta atividade envolve a colaboração com empresas, muitas da região,
nomeadamente com a Altice Labs, Microsoft, Bosch, Brisa, Huawei, Prio, Bresimar, Wavecom, HFA, Globaltrónica, Tekever, Ampleon,
PIC Advanced, Watgrid, Famaval e Veniam. Algumas destas empresas resultaram de spin-offs com origem nestas unidades de
investigação, nas quais estiveram envolvidos alunos e docentes. Dois destes casos são a PIC Advanced e a Veniam. Existe também
uma forte colaboração com entidades oficiais nacionais e internacionais, nomeadamente: ANACOM, Ministério da Justiça, Hospitais,
e Escolas. Existe um forte envolvimento dos docentes e alunos em eventos de divulgação realizados na região, nomeadamente no
TechDays que é um evento nacional promovido por um conjunto de entidades da região com interesse na área das
telecomunicações, nomeadamente o Instituto de Telecomunicações, a Universidade de Aveiro, o TICE.PT, a Inova-Ria e a Câmara
Municipal de Aveiro, onde durante três dias são discutidos o presente e o futuro das tecnologias de informação.

 
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. 

Ph.D. students and faculty are involved in two very active research units with a strong link to national, regional and local development.
This activity involves collaboration with companies, many in the region, namely with Altice Labs, Microsoft, Bosch, Brisa, Huawei,
Prio, Bresimar, Wavecom, HFA, Globaltrónica, Tekever, Ampleon, PIC Advanced, Watgrid, Famaval, and Veniam. Some of these
companies resulted from spin-offs originating from these research units, in which students and teachers were involved, two of which
are PIC Advanced and Veniam. There is also a strong collaboration with national and international official entities, namely: ANACOM,
Justice Ministry, Hospitals, and Schools. There is a strong involvement of teachers and students in dissemination events held in the
region, namely at TechDays which is a national event promoted by a group of entities of the region with interests in
telecommunications, namely the Telecommunications Institute, the University of Aveiro, the TICE.PT, Inova-Ria and the City Hall of
Aveiro, where for three days the present and future of information technologies are discussed.

  

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

Os alunos e docentes do programa doutoral estão envolvidos no âmbito de duas unidades de investigação muito ativas onde se
desenrolam permanentemente projetos de investigação, onde grande parte dos alunos colaboram na qualidade de bolseiros de
investigação. Neste âmbito refere-se a título de exemplo alguns projetos e montante de financiamento:

 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)

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

 EMIF – European Medical Information Framework (760 keuros)
 DHPAM - Doherty Power Amplifier Modeling - Cooperation with Huawei Technology Sweden AB (913 keuros).

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87
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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 students and faculty of the doctoral program are involved in two very active research units where research projects are carried
out permanently, where most of the students collaborate as research fellows. Within this scope, we mention here some examples of
projects and amount of financing:

 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)

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

 EMIF – European Medical Information Framework (760 keuros)
 DHPAM - Doherty Power Amplifier Modeling - Cooperation with Huawei Technology Sweden AB (913 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 29
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 programa doutoral faz parte da rede Erasmus. Além disso no âmbito dos programas individuais de cada aluno é incentivada a
realização de estágios em universidades e/ou empresas internacionais. Estes estágios inserem-se usualmente no âmbito de projetos
de investigação nos quais o aluno participa, ou no âmbito de bolsas FCT, para aqueles alunos que têm bolsa de doutoramento. Os
alunos são ainda incentivados a apresentar os seus resultados em conferências internacionais. Através destes mecanismos a
grande maioria dos alunos, se não a sua totalidade, acaba por estabelecer contactos internacionais durante o seu programa doutoral.

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

The doctoral program is part of the Erasmus network. In addition, within the individual programs of each student, internships in
universities and/or international companies are encouraged. These internships usually fall within the scope of research projects in
which the student participates, or under FCT scholarships, for those students who have a Ph.D. scholarship. Students are also
encouraged to present the results at international conferences. Through these processes, the vast majority of students, if not all of
them, eventually establish international contacts during their doctoral program.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Os resultados científicos obtidos no âmbito do programa doutoral são preferencialmente publicados em revistas e conferência

internacionais com revisão pelos pares. É fortemente valorizada a publicação e a apresentação de resultados em revistas e
conferências internacionais de topo na área cientifica do programa. A generalidade dos alunos publica um mínimo de 2 ou 3 artigos,
durante o seu programa doutoral, havendo alunos que ultrapassam largamente estes valores.

 
6.4. Eventual additional information on results.

 Scientific results obtained under the doctoral program are preferably published in peer-reviewed journals and international
conferences. The publication and presentation of results in top journals and international conferences in the scientific area of the
program are highly valued. Most students publish a minimum of 2 or 3 articles during their doctoral program, there are students who
far exceed these values.

 

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._RelCurso_9935_2016_2017-1.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 de garantia de qualidade certificado da Universidade de Aveiro.

 
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. 

In accordance with the quality assurance system of the University of Aveiro.

 
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 de garantia de qualidade certificado da Universidade de Aveiro.

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

In accordance with the quality assurance system of the University of Aveiro.

 
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 de garantia de qualidade certificado da Universidade de Aveiro.

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

In accordance with the quality assurance system of the University of Aveiro.

 
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 de garantia de qualidade certificado da Universidade de Aveiro.

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

 In accordance with the quality assurance system of the University of Aveiro.

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

 De acordo com o sistema de garantia de qualidade certificado da Universidade de Aveiro.

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

 In accordance with the quality assurance system of the University of Aveiro.

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

 De acordo com o sistema de garantia de qualidade certificado da Universidade de Aveiro.

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

 In accordance with the quality assurance system of the University of Aveiro.

 

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

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/50466191-c5b1-1ffa-0ec0-5bf3d5ecaf87/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Objectivos do curso adequados à estratégia do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, da Universidade de
Aveiro e da Região de Aveiro;

 - Curso inserido numa Universidade que oferece boas condições físicas (campus aprazível e bem inserido na cidade), o que facilita a
integração dos estudantes, nomeadamente internacionais; 

 - Corpo docente com elevada reputação internacional e com estabilidade profissional;
 - Programa integrado no Sistema de Garantia de Qualidade certificado da Universidade de Aveiro;

 - Curso alicerçado em duas unidades de investigação com elevado dinamismo, e com muito boas condições, nomeadamente
laboratoriais, e com elevados níveis de produção cientifica;

 - Possibilidade de oferecer um elevado número de bolsas de investigação no âmbito de projetos a decorrer nas unidades de
investigação associadas;

 - Envolvimento em projetos internacionais, com a participação de reputados centros de investigação mundiais;
 - Possibilidade de apresentar trabalhos e participar em conferências internacionais;

 - Forte ligação ao tecido empresarial regional, nacional e internacional;
 - Existência de mercado capaz de absorver os doutorados na área da Engenharia Eletrotécnica;

 - Modelo de governação simples, o que permite a fácil interação entre todos os agentes, assim como a deteção precoce de eventuais
problemas;

 - Capacidade de atração de alunos vindos de outras áreas, nomeadamente da área da física e matemática;
 - Estrutura do programa flexível, capaz de dar uma visão abrangente da área da Engenharia Eletrotécnica, mas garantindo uma

elevada especialização no tema da tese.
 

 
8.1.1. Strengths 

- Goals of the course adapted to the strategy of the Department of Electronics, Telecommunications and Informatics, University of
Aveiro and the Region of Aveiro;

 - Course inserted in a university that offers good physical conditions (pleasant and well-placed campus in the city), which facilitates
the integration of students, namely international students;

 - Teaching staff with a high international reputation and professional stability;
 - The program is integrated with the System of Certified Quality Assurance of the University of Aveiro;

 - Course based on two research units with high dynamism, and with very good facilities, namely laboratorial, and with high levels of
scientific production;

 - The possibility of offering a large number of research grants in the context of ongoing projects in the associated research units;
 - Involvement in international projects, with the participation of reputed world research centers;

 - Possibility to present papers and to participate in international conferences;
 - Strong connection to the regional, national and international companies' fabric;

 - The existence of a market capable of absorbing doctorates in the area of Electrical Engineering;
 - Simple governance model, which allows easy interaction between all agents, as well as early detection of possible problems;

 - The capacity to attract students from other areas, namely from physics and mathematics;
 - Flexible program structure, capable of giving a comprehensive view of the area of Electrical Engineering, but guaranteeing a high

specialization in the subject of the thesis.
 

 
8.1.2. Pontos fracos 

- Número elevado de alunos que não consegue concluir a parte curricular num ano;
 - Número elevado de alunos que não consegue concluir o programa em 4 anos;

 - Dificuldade em conseguir bolsas de doutoramento;
 - Dificuldade em conseguir bolsas para o pagamento de propinas.

 
 
8.1.2. Weaknesses 

- A high number of students can not complete the curricular part in one year;
 - A high number of students can not finish the full program in 4 years;

 - Difficulty getting scholarships for the Ph.D. program;
 - Difficulty getting scholarships for university tuition payment.

 
 
8.1.3. Oportunidades 

- Sector de actividade muito dinâmico a nível nacional e internacional;
 - Necessidade de quadro técnicos altamente especializados;

 - Existência de empresas de base tecnológica de topo, na região, em Portugal e na Europa;
 - Portugal tem uma boa imagem internacional (pais seguro, bom clima, acolhe bem as pessoas de fora).

 
 
8.1.3. Opportunities 

- Very dynamic sector of activity at national and international level;
 - Need for highly specialized technical staff;

 - Existence of state-of-the-art technology companies in the region, in Portugal and in Europe;
 - Portugal has a good international image (safe country, good climate, welcomes people from outside).

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

- Difícil acesso a bolsas de doutoramento FCT;
 - Difícil acesso a bolsas que cubram o pagamento das propinas;

 - Necessidade de os alunos trabalharem simultaneamente num projeto de investigação;
 - Bom mercado de trabalho para detentores de Mestrado o que desincentiva a progressão para um Doutoramento;

 - Mercado de trabalho português ainda não oferece um nível remuneratório aliciante aos doutorados;
 - Proximidade geográfica em relação a duas grandes universidades.
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8.1.4. Threats 

- Difficult access to FCT doctoral scholarships;
 - Difficult access to scholarships that cover tuition fees;

 - Students need to work simultaneously on a research project;
 - The good job market for Masters holders which discourages the progression to a Ph.D.;

 - The Portuguese job market does not yet offer an attractive level of remuneration for Ph.D. holders;
 - Geographical proximity to two major universities.

  

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
- Redução da parte curricular (número de unidades curriculares e correspondentes ECTS) de forma a libertar, no primeiro ano, mais
tempo para os alunos dedicarem ao desenvolvimento do projeto de tese, para que no final do primeiro ano a generalidade dos alunos
tenham a proposta de tese concluída e defendida;

 - Reforço do acompanhamento durante todo o processo, nomeadamente através dos mecanismos previstos no Sistema de Garantia
de Qualidade da Universidade de Aveiro, de forma a aumentar a percentagem de alunos que termina o programa em 4 anos;

 - Esforço institucional para a angariação de bolsas para o suporte ao pagamento de propinas;
 - Exigência de um mínimo de 18 ECTS, ou equivalente, na área científica da matemática como requisito mínimo para candidatura, de

forma a tornar mais claro quais os requisitos mínimos para acesso ao programa.

 
8.2.1. Improvement measure 

- Reduction of the curricular part (number of curricular units and corresponding ECTS) in order to free, in the first year, more time for
the students to devote to the thesis project;

 - Strengthening the monitoring throughout the process, in particular through the mechanisms provided in the Quality Assurance
System of the University of Aveiro, in order to increase the percentage of students who finish the program in 4 years;

 - Institutional effort to raise scholarships to support university tuition;
 - Introduction of a minimum of 18 ECTS, or equivalent, in the scientific area of   mathematics as a minimum requirement for application,

in order to clarify the minimum requirements for access to the program.

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

Alta, um ano;
 Alta, um ano;
 Alta, um ano;
 Alta, um ano.
 

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

High, one year;
 High, one year;
 High, one year;
 High, one year.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Percentagem de alunos que completa na integra o primeiro ano ao fim de 12 meses de inscrição no programa;
 Percentagem de alunos que completa o programa em 4 anos;

 Número de bolsas para o pagamento de propinas;
 Alteração no edital de candidatura.

 
 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Percentage of students that do all the curricular units of the first year after 12 months of enrolment in the program;
 Percentage of students that finish the all program in 4 years;

 Number of scholarships for university tuitions;
 Change in the announcement for applications.

 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
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 do Projeto de Tese: 1) Remoção das unidades curriculares do 2º semestre (UC II - Formação Complementar em Análise e
Processamento de Sinal, UC III - Formação Complementar em Telecomunicações, Opção Externa); 2) Alteração do número de
créditos da Preparação do Projeto de Tese de 12 para 30 ECTS; 3). Reformulação do 1º semestre com a remoção das unidades
curriculares UC I - Formação Complementar em Eletrónica, Opção Complementar, e Opção em Matemática e Física, e inclusão das
unidades curriculares Tópicos Avançados em Engenharia Eletrotécnica e Opção Livre. A unidade curricular Tópicos Avançados em
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Engenharia Eletrotécnica (12 ECTS), irá substituir as antigas três unidades curriculares UC I - Formação Complementar em
Eletrónica, UC II - Formação Complementar em Análise e Processamento de Sinal, e UC III - Formação Complementar em
Telecomunicações, e irá continuar a fornecer aos alunos uma visão abrangente, avançada e moderna da área da Engenharia
Eletrotécnica. A disciplina de Opção Livre permitirá aos alunos complementar a sua formação numa área específica, que será
definida individualmente para cada aluno, pela Comissão Científica do Programa Doutoral, tendo em consideração a formação prévia
do aluno e os interesses por ele manifestados.

 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

The following changes are proposed in order to allow the students of the 1st year of the curriculum to dedicate the second semester
exclusively to the preparation of the thesis project: 1) Removal of the curricular units of the second semester (UC II - Complementary
Training in Signal Processing and Analysis, UC III - Complementary Training in Telecommunications, External Option); 2) Change in the
number of credits from the Preparation of the Thesis Project from 12 to 30 ECTS; 3). Reformulation of the first semester with the
removal of curricular units UC I - Complementary Training in Electronics, Complementary Option, and Option in Mathematics and
Physics, and the inclusion of curricular units Advanced Topics in Electrical Engineering and Free Option. The Advanced Topics in
Electrical Engineering (12 ECTS) course will replace the previous three curricular units UC I - Complementary Training in Electronics,
UC II - Complementary Training in Signal Processing and Analysis, and UC III - Complementary Training in Telecommunications, and
will continue to provide students with a comprehensive, advanced and modern view of the area of Electrical Engineering. The Free
Option discipline will allow students to complement their training in a specific area, which will be defined individually for each student,
by the Scientific Committee of the Doctoral Program, taking into account the previous training of the student and interests expressed
by him or her.

 

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

Eletrotécnia/Eletrical ELE 234 0 Nada a assinalar/Nothing to
report

Qualquer/Any QAC 0 6 Nada a assinalar/Nothing to
report

(2 Items)  234 6  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - NA - Semestre 1

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

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

 NA

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 Semestre 1

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1

 

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 / Seminar ELE Semestral /
Semester 324 TP-30, OT-15 12 NA

Tópicos Avançados em Engenharia Eletrotécnica /
Advanced Topics in Electrical Engineering ELE Semestral /

Semester 324 TP-60, OT-30 12 NA
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Oção Livre / Free Option QAC Semestral /
Semester

162 NA 6 Opcional/Optinoal

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - NA - Semestre 2

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

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

 NA

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 Semestre 2

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1

 

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)

Preparação do Projeto de Tese /
Preparation of the Thesis Project ELE Semestral /

Semestre 830 OT-20 30 NA

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - NA - Year 2

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

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

 NA

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 Year 2

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2

 

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 / Thesis ELE Anual / Annual 1620 OT-40 60 NA
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - NA - Year 3

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

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

 NA

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 Year 3

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 3
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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)

Tese / Thesis ELE Anual / Annual 1620 OT-40 60 NA
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - NA - Year 4

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

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

 NA

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 Year 4

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 4

 

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 / Thesis ELE Anual / Annual 1620 OT-40 60 NA
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Tópicos Avançados em Engenharia Eletrotécnica

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

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Advanced Topics in Electrical Engineering

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 ELE

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 324

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 TP - 60, OT - 30

 
9.4.1.6. ECTS:

 12

 
9.4.1.7. Observações:

 Nada a reportar.

 
9.4.1.7. Observations:

 Nothing to report.

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto - 6 horas / 6 hours

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

 Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho – 14 horas / 14 hours
 José Carlos Esteves Duarte Pedro – 14 horas / 14 hours

 Pétia Georgieva Georgieva - 14 horas / 14 hours
 Mário José Neves Lima – 14 horas / 14 hours

 Amaro Fernandes de Sousa – 14 horas / 14 hours
 Armando José Formoso de Pinho - 14 horas / 14 hours

 
 
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
 eletrotécnica. Esta unidade curricular está organizada em torno de 6 módulos, ministrados por cientistas especializados em cada

uma das áreas. Para o ano letivo de 2018/2019 os módulos oferecidos são: Sistemas de Medição e Instrumentação, Modelação e
Simulação de Sistemas Não-Lineares, Aprendizagem Automática, Elementos de Teoria da Informação; Compressão de Dados e
Complexidade; e Modelação e Otimização em Telecomunicações.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course unit aims to provide students with a broad, advanced and modern view of electrical engineering. This course unit is
organized around 6 modules, taught by scientists specialized in each of the areas. For the 2018/2019 academic year, the modules
offered are Measurement and Instrumentation Systems, Modeling and Simulation of Nonlinear Systems, Machine Learning, Elements
of Information Theory, Data Compression and Data Complexity; and Modelling and Optimization in Telecommunications.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 A – Sistemas de Medição e Instrumentação
 1 A cadeia de instrumentação; 2 Desafios para o projeto de circuitos digitais de alta velocidade;

 B – Modelação e Simulação de Sistemas Não-Lineares
 1 Modelos de dispositivos eletrónicos; 2 Propriedades e análise de sistemas dinâmicos não-lineares; 3 Ferramentas e técnicas

computacionais de simulação;
 C – Aprendizagem Automática
 1 Aprendizagem supervisionada e não-supervisionada; 2 Aplicações de aprendizagem automática;

 D – Elementos de Teoria da Informação
 1 Quantidade de informação; 2 Codificação da fonte; 3 Capacidade do canal; 4 Codificação do canal;

 E – Compressão de Dados e Complexidade
 1 Códigos; 2 Relação entre a compressão de dados e a sua complexidade; 4 Complexidade de Kolmogorov e suas aplicações;

 F – Modelação e Otimização em Telecomunicações
 1 Modelação de redes de telecomunicações; 2 Otimização baseada em programação linear inteira; 3 Métodos de otimização exatos e

heurísticos; 4 Desenho de redes e engenharia de tráfego;
 

 
9.4.5. Syllabus:

 A – Measurement and Instrumentation Systems
 1 The instrumentation chain; 2 Challenges for high-speed digital circuits design;

 B – Modeling and Simulation of Non-Linear Systems
 1 Electronic devices models; 2 Properties and analysis of nonlinear dynamic systems; 3 Computational tools and simulation

techniques;
 C – Machine Learning

 1 Supervised and unsupervised learning; 2 Machine learning applications;
 A – Elements of Information Theory

 1 Amount of information; 2 Source coding; 3 Channel capacity; 4 Channel coding;
 B – Data Compression and Data Complexity

 1 Codes; 2 Relation between data compression and data complexity; 3 Kolmogorov complexity and its applications;
 C – Modeling and Optimization in Telecommunications

 1 Modeling of telecommunications networks; 2 Optimization based on integer linear programming; 3 Exact and heuristic optimization
methods; 4 Network design and traffic engineering;

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

 Esta unidade curricular visa dar aos alunos uma visão alargada da área da engenharia eletrotécnica, focando-se em tópicos
 avançados e modernos da área da eletrónica, sistemas computacionais, telecomunicações e processamento de sinal. Nesse

sentido, a disciplina 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 electrical engineering, focusing on advanced and
modern topics in the area of electronics, computational systems, telecommunications, and signal processing. In this sense, the
discipline is organized in modules. The programmatic content can be adjusted from year to year to cover emerging topics within each
sub-area and the students' research interests.

 
 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As metodologias de ensino nesta disciplina contêm uma parte teórica expositiva complementada com uma componente prática que
varia de módulo para módulo. Em grande parte dos módulos lecionados a avaliação é 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 nota final é
a média da classificação obtida em cada um dos módulos.
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9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodologies of this subject contain a lecturing part complemented with a practical component that varies from module
to module. In most modules taught, the evaluation is done by a final work. Usually, these works have a practical component followed
by the delivery of a report and a presentation and discussion in the class. The final grade is the average grade obtained in each of the
modules.

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

 Como já foi referido, esta disciplina consiste em 6 módulos, pelo que a metodologia de ensino pode variar ligeiramente 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 cientistas especializados em cada uma das áreas. A avaliação por trabalho final promove esta interação e 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.

 As already mentioned, this course consists of 6 modules, so that the teaching methodology may vary slightly from module to module.
But, as the objective is to acquire new skills in advanced and emerging areas, it is very important the interaction with scientists
specialized in each of the areas. The final work evaluation promotes this interaction and discussion, which is essential throughout the
process of the production of scientific knowledge.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 N.B.C. Carvalho, D. Schreurs, Microwave and Wireless Measurement Techniques, Cambridge University Press, London, 2013;
 J. C. Pedro, D. E. Root, J. Xu, and L. C. Nunes, Nonlinear Circuit Simulation and Modeling, Cambridge University Press, Cambridge, UK,

2018;
 Aaron Courville, Ian Goodfellow, and Yoshua Bengio, Deep Learning, MIT Press, 2016;

 Christopher Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006;
 Ali Grami, Introduction to Digital Communications, Academic Press, 2016;

 T. M. Cover, J. A. Thomas, Elements Of Information Theory, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2006;
 K. Sayood, Introduction to Data Compression, Elsevier, 5th edition, 2017;

 M. Pioro, D. Medhi, Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks, Morgan Kaufman, 2004;
 D. W. Corne, M. J. Oates, G. D. Smith, Telecommunications Optimization: Heuristic and Adaptive Techniques, Wiley, 2001.

 

Anexo II - Opção Livre

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Opção Livre

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Free Option

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 QAC

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 NA

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 A unidade Curricular Opção Livre, será escolhida entre todas as disciplinas de 3º Ciclos oferecidas pela Universidade de Aveiro. Será
definida individualmente para cada aluno, pela Comissão Científica, tendo em consideração os interesses por ele manifestados, a sua
formação prévia e as necessidades específicas do seu trabalho de tese.

 
9.4.1.7. Observations:

 The Free Option course will be chosen from all the 3rd Cycle courses offered by the University of Aveiro. It will be defined
 individually for each student by the Scientific Committee, considering his or her interests, his or her previous training and the

 specific needs of his or her thesis work.

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

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

 NA

 
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:

 NA

 
9.4.5. Syllabus:

 NA

 
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):

 NA

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 NA

 
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:

 NA

 

Anexo II - Preparação do Projeto de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Preparação do Projeto de Tese

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Preparation of the Thesis Project

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 ELE

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral / Semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 810

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 OT-20

 
9.4.1.6. ECTS:

 30

 
9.4.1.7. Observações:

 Nada a reportar
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9.4.1.7. Observations:

 Nothing to report

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

 Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto (2 horas/2 hours)

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

 Orientadores de cada estudante (18 horas) / Advisers of each student (18 hours)

 
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 projeto de tese e que o defenda perante um júri.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended with this curricular unit that the student can identify, in the Department of Electronics, Telecommunications and
Informatics, an area of knowledge and a research topic in which he or she intends to carry out his thesis. This curricular unit is based
on an in-depth study of the area of knowledge strongly supported by its supervisor. It is hoped that in the end the student can present
a thesis project and defend it before a jury.

 
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 coordenador da disciplina ajuda inicialmente o aluno a encontrar um tópico de trabalho e um orientador.
Após essa fase inicial o trabalho 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
projeto de tese. As metodologias de ensino específicas variam de acordo com os orientadores, mas serão baseadas em reuniões
frequentes e periódicas de acompanhamento do trabalho.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In this curricular unit, the course coordinator initially helps the student to find a work topic and an advisor. After this initial stage, the
work is supported by the advisor. The student is expected to have access and to study sources of information that allow him to clearly
identify the area in which the student will work and carry out a state of the art survey, as well as identify problems, formulate
hypotheses, and identify methodologies for obtaining and evaluating results, which lead to the development of the thesis project.
Specific teaching methodologies vary according to the advisor but will be based on frequent and periodic follow-up meetings.

 
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 formula para um dado problema, ou problemas. Essa hipótese, ou hipóteses, será defendida perante um júri que avaliará a sua
adequação para servir de base ao trabalho conducente à Tese.

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

 This curricular unit is strongly focused on student work, it has as result the description of the student's formulated hypothesis for a
given problem or set of problems. This hypothesis, or hypotheses, will be defended before a jury that will evaluate their suitability to
serve as the basis for the work leading to the Thesis.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Variável com o tema da tese (artigos de revistas cientificas, teses e livros da especialidade). / According to the thesis subject
(articles in scientific journals, theses and specialty books).

 

9.5. Fichas curriculares de docente

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

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 


