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ACEF/1516/11032 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Aveiro

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

A3. Ciclo de estudos:
Nanociências e Nanotecnologia

A3. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

A4. Grau:
Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR, 2.ª série , N.º 197, 11 de outubro de 2010

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Nanociências e Nanotecnologia

A6. Main scientific area of the study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF): 

441

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável: 

442

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

543

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
3-4 ANOS

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
3-4 YEARS
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A10. Número de vagas proposto:
25

A11. Condições específicas de ingresso:
Podem candidatar-se os detentores de grau de mestre ou equivalente legal em áreas científicas do programa
doutoral (PD) em Nanociências e Nanotecnologia (N&N) da Universidade de Aveiro (UA), considerada adequada
pela Comissão Científica do PD, 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 ou que seja reconhecido como
satisfazendo os objetivos do grau de mestre pelo órgão científico e estatutariamente competente. O Conselho
Científico da UA pode admitir candidatos que não satisfaçam as condições referidas anteriormente mas cujo
curriculum 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, na redação dada pelo DL nº
107/2008, de 25 de junho, e da alínea c) do nº1 do art.º 54º do Regulamento de Estudos da Universidade de
Aveiro.

A11. Specific entry requirements:
May apply candidates with a MSc degree, or legal equivalent, in the scientific areas of the doctoral program in
Nanosciences and Nanotechnology of the University of Aveiro (UA), considered as such from the Scientific
Commission of the doctoral program; those with a foreign higher education degree in Nanosciences and
Nanotechnology related areas, 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; the Scientific
Council of the UA may also 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 frequenting the programme, in accordance with Article 30, Nº 1c), Decree Law nº 74/2006, as
expressed in Decree Law nº 107/2008, of June 25, and line c) of Article 4, No. 1 of the Doctorate Regulations of
the UA.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

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

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I - NA

A13.1. Ciclo de Estudos:
Nanociências e Nanotecnologia
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A13.1. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

A13.2. Grau:
Doutor

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a 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*

Nanociências e Nanotecnologia N&N 138 0

Nanociências e Nanotecnologia/ Química; Física; Ciência e Engenharia

de Materiais; Bioquímica; Engenharia Física; Engenharia Mecânica;

Gestão

N&N/Q/F/EF/CEM/EMEC/GES/BQ 0 42

(2 Items)  138 42

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º ANO/ 1º SEMESTRE

A14.1. Ciclo de Estudos:
Nanociências e Nanotecnologia

A14.1. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO/ 1º SEMESTRE

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1/ SEMESTER 1

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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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)

Química de Nanoestruturas/Chemistry of

nanostructures
Q semestral/semester 162 T-30; OT- 20 6

opção D/option

D

Tecnologias de micro e

nanoprocessamento/Micro and

nanoprocessing technologies

N&N semestral/semester 162 T-30; OT-20 6
opção D/option

D

Nanoestruturas de carbono/ Carbon

nanostructures
N&N semestral/semester 162 T-30; OT-20 6

opção D/option

D

Síntese Química/ Chemical Synthesis Q semestral/semester 162 T-30; OT-20 6
opção D/option

D

Física de nanoestruturas/ Physics of

nanostructures
F semestral/semester 162 T-30; OT- 20 6

opção D/option

D

Tecnologias Quânticas/ Quantum

Technologies
EF semestral/semester 162 OT-20 6

opção M/option

M

Dispositivos e sensores/ Devices and

sensors
EF semestral/semester 162 T-30: OT-20 6

opção D/option

D

Técnicas avançadas de caracterização de

materiais/Advanced techniques for

materials characterization

CEM semestral/semester 162 T-30; OT-20 6
opção D/option

D

Projeto de Tese I/Thesis Project I N&N semestral/semester 162 PL-30; OT-20 6 NA

(9 Items)       

Mapa II - - 1º ANO/ 2º SEMESTRE

A14.1. Ciclo de Estudos:
Nanociências e Nanotecnologia

A14.1. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO/ 2º SEMESTRE

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1/ SEMESTER 2

A14.5. 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)

Materiais 2D e 3D nanoestruturados/2D & 3D

nanostructured materials N&N Semestral/Semester 162 T-30; OT-20 6
Opção

D/Option D
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Tecnologias avançadas de produção/

Advanced techniques of production
EMEC Semestral/Semester 162 T-30; OT-20 6

Opção

D/Option D

Fronteiras em Química Inorgânica/ Frontiers

in Inorganic Chemistry
Q Semestral/Semester 162 T-30; OT-20 6

Opção

D/Option D

Laboratórios de Microscopia Eletrónica de

Transmissão/Transmission Electron

Microscopy Laboratories

CEM Semestral/Semester 162 T-30; OT- 20 6
Opção

D/Option D

Nanodispositivos e

Nanomagnetismo/Nanodevices and

Nanomagnetism

F Semestral/Semester 162 OT- 20 6
Opção

M/Option M

Empreendedorismo/Entrepreneurship GES Semestral/Semester 162 OT-20 6
Opção

M/Option M

Projeto de Tese II/ Thesis Project I N&N Semestral/Semester 324 PL-60; OT-40 12

(7 Items)       

Mapa II - - 2º ANO

A14.1. Ciclo de Estudos:
Nanociências e Nanotecnologia

A14.1. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ANO

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 2

A14.5. 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 N&N Anual/Annual 1620 PL-200; OT-60 60

(1 Item)       

Mapa II - - 3º ANO

A14.1. Ciclo de Estudos:
Nanociências e Nanotecnologia

A14.1. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology
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A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ANO

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 3

A14.5. 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 N&N Anual/Annual 1620 PL-200; OT-60 60

(1 Item)       

Mapa II - - 4º ANO

A14.1. Ciclo de Estudos:
Nanociências e Nanotecnologia

A14.1. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

A14.2. Grau:
Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ANO

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 4

A14.5. 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)
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Tese/Thesis N&N Anual/Annual 1620 PL-200; OT-60 60 Opção/Optional

(1 Item)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:

A15.1. If other, specify:

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Tito da Silva Trindade (Diretor); Teresa Maria Fernandes Rodrigues Cabral Monteiro (Vice-Diretora)

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - NA

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
NA

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando
a adequação dos recursos disponíveis. 

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

NA

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

NA

A17.4. Orientadores cooperantes
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A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e seleção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a Instituição de ensino e as Instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study programmes)

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional (1)/

Professional Qualifications (1)

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro - Campus de Santiago, Aveiro - Portugal

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Credit_UA1.pdf

A20. Observações:

Por condicionalismos inerentes ao processo de acreditação este curso de 3º ciclo está associado à área
CNAEF 441 (Física) embora o Programa Doutoral em Nanociências e Nanotecnologia seja efetivamente um
programa interdisciplinar da responsabilidade de quatro Departamentos da UA, Química, Física, Engª de
Materiais e Cerâmica e Engª Mecânica. A agência A3ES teve conhecimento prévio desta circunstância.

A primeira publicação do plano de estudos em Diário da República ocorreu em 2007 (DR, 2.ª série , N.º 227, 26
de Novembro de 2007), indicando-se em A5 a última publicação em DR.

Na componente escolar do primeiro ano, excetuando a UC de Projeto de Tese, as disciplinas são todas
opcionais permitindo uma formação personalizada que vai de encontro à formação específica e ao plano de
trabalhos do aluno. Relembra-se que os candidatos ao programa de doutoramento em Nanociências e
Nanotecnologias advêm de várias áreas científicas como o esperado nesta temática multidisciplinar. Neste
sentido a oferta formativa no primeiro ano contempla unidades curriculares de interesse específico e também
visando complementar conhecimentos em áreas transversais. 

As UCs opcionais elencadas correspondem às que se encontravam efetivamente disponibilizadas no ano letivo
em causa.

Nas fichas foram consideradas 15 semanas letivas por semestre.

NA - (Não Aplicável) foi usado em campos de texto correspondentes a perguntas que não se aplicam ao
Programa em avaliação.

No preenchimento dos campos numéricos referentes a aspetos que não se aplicam a um Programa Doutoral
(como n. de candidatos em 1ª opção) foi utilizado o valor -1, uma vez que não é possível utilizar NA.

A20. Observations:

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/2f9b8400-7e96-d29c-868b-561e787a5ad5
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Due to administrative restrictions of this accreditation task, the program was associated to the area CNAEF 441
(Physics) but in fact, the PhD program in Nanosciences and Nanotechnology is an interdisciplinary program of
the responsibility of four departments of the Aveiro University: Chemistry, Physics, Engineering of Materials
and Ceramics and Mechanics Engineering. The A3ES agency was previously informed about the scientific
nature of this program.

The first publication of the curricular plan in Diário da República (DR) was in 2007 (DR, 2.ª série , N.º 227, 26
November, 2007); A5 indicates the last publication in DR.

In the curricular component of the first year, with the exception of the Thesis Project, all the subjects are all
optional enabling a personalized training that meets the specific training and work plan of the student. As
aforementioned the candidates for the PhD program in Nanoscience and Nanotechnology come from various
scientific fields as expected in this multidisciplinary theme. Therefore the educational offer in the first year
includes also courses that seek to complement expertise in cross-cutting areas of relevance for the candidate
formation.

The curricular units (1s year) listed are those effectively offered as optional courses in the year under
evaluation.

The data files assume 15 weeks for teaching semester.

NA - (Not Applicable) was used in the corresponding text fields questions that do not apply to the program in
question.

On completion of the numeric fields relating to aspects that do not apply to a PhD Program (as Candidates in 1st
choice) -1 value was used, since it is not possible to indicate NA.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O grau de Doutor certificará que o estudante adquiriu uma formação alargada e sólida em Nanociências e
Nanotecnologias (N&N) e desenvolveu investigação original nessa área. 
Os objetivos da parte curricular do programa doutoral são: 
- Aquisição e consolidação de conhecimentos em N&N na área em que o aluno pretende desenvolver estudos,
incluindo técnicas experimentais e computacionais aplicáveis a problemas de natureza complexa, nas áreas da
Química, Física, Ciência e Engenharia de Materiais e Engª Mecânica;
- Desenvolvimento da capacidade de procura e sistematização da informação relevante existente na literatura
da especialidade para o trabalho de tese;
- Potenciar competências de trabalho autónomo e em equipa, análise e discussão das consequências
socioeconómicas, culturais e éticas de novos desenvolvimentos na área das N&N, integrando-as no seu
trabalho científico.
- Desenvolver competências autónomas de planeamento e execução de investigação em ambiente académico
e empresarial.

1.1. Study programme's generic objectives.
The degree of Doctor shall certify that the student has acquired a broad and solid training in NN and has
developed original research in this area. 
The objectives of the curricular part are:
- Acquisition and consolidation of knowledge on NN in the area in which the student intends to develop studies,
including advanced experimental and computational techniques applicable to complex nature of problems in the
areas of Chemistry, Physics, Materials Science and Engineering and Mechanical Engineering;
- Development of the ability to search and systematization of relevant information existing in the scientific
literature for the thesis work;
- Strengthen skills of working independently and in a team, analysis and discussion of the socio-economic
consequences, cultural and ethical of the new developments in the field of N&N, integrating them in their
scientific work.
- To develop skills of autonomous planning and execution of a research plan aiming activities in academia and
companies. 
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1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
Os objetivos e atividades do Programa Doutoral em Nanociências e Nanotecnologias alinham-se com os
seguintes vetores da missão da instituição descritos no art.º 2 do Anexo ao Decreto-Lei n.º 97/2009 de 27 de
Abril publicado em Diário da República, 1.ª série — N.º 81 — 27 de Abril de 2009:
“1 — A Universidade tem como missão genérica a realização, no seu âmbito de atuação, do serviço público de
ensino superior, designadamente através da promoção de atividades de investigação, fundamental e aplicada,
ensino e formação, da transferência para a sociedade do saber e da tecnologia.
2 — Na concretização da sua missão, a Universidade promove ativamente o pensamento e a consciência
crítica da sociedade, definindo-se como uma instituição socialmente responsável e implicada no
desenvolvimento sustentável, através da aplicação do conhecimento e da inovação científica e tecnológica e no
indefetível respeito pela integralidade da pessoa humana e da sua envolvente natural, para o que acentua na
sua intervenção as dimensões da interação permanente com a sociedade, do desenvolvimento das novas
tecnologias e da preservação do ambiente.
3 — No contexto da sua missão, a Universidade privilegia as seguintes vertentes:
a) Visão integrada da formação e contínuo reequacionamento dos modelos de ensino/aprendizagem, centrados
no estudante e no contexto da sua preparação para a vida;
c) Enfoque na relevância social dos estudos ministrados, designadamente no contexto da preparação para o
exercício de atividades profissionais que exijam a aplicação de conhecimentos e métodos científicos;
e) Reforço da ligação com os países de língua oficial portuguesa;
f) Incremento de programas doutorais conjuntos, nacionais e internacionais, de reconhecida projeção;
h) Consagração de elevados níveis de reconhecimento externo das atividades desenvolvidas, nomeadamente
pela classificação e avaliação das unidades de investigação nos graus de qualidade superiores;
l) Estabelecimento e reforço das parcerias com a indústria e o meio empresarial, fortalecendo os mecanismos
de inovação e o fomento de boas práticas, designadamente através do intercâmbio e partilha de recursos
humanos e materiais;
m) Focalização do interesse dos jovens para as áreas das ciências e das engenharias."

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The objectives and activities of the Doctoral Program in Nanoscience and Nanotechnology are in line with the
following vectors of the Aveiro University the mission described in the arto 2 of the Annex to the Decree-Law no
97/2009 of 27 April published in Diário da República, 1st serie - No. 81 - 27th April 2009:
" 1 - The University's overall mission is the achievement of public higher education , including the promotion of
basic and applied research education and training, and the transfer of knowledge and technology to society.
2 – In the fulfillment of its mission the University actively promotes critical thinking and society awareness,
defining itself as a socially responsible institution involved in sustainable development through the application of
knowledge and scientific and technological innovation, and unfailing respect for the integrity of the human
person and of his natural surroundings , to which accentuates its intervention in the dimensions of the
permanent interaction with society , the development of new technologies and the preservation of the
environment.
3 - In the context of its mission, the University focuses on the following areas:
a) An integrated view of the training and continuous redesigning of models of teaching and learning , student-
centered in the context of their preparation for active life;
c ) Focus on the social relevance of the studies taught, particularly in the context of the preparation for
professional activities that require the application of scientific knowledge and methods;
e) Strengthening of the links with the countries whose official language is Portuguese;
f ) Creation of joint doctoral programs, recognized national and internationally;
h ) Achievement of high levels of external recognition of its activities, including the classification and evaluation
of research units in higher quality degrees;
l ) Establishment and strengthening of partnerships with industry and business, creating mechanisms for
promoting innovation and good practice, including through the exchange and sharing of human and material
resources ;
m ) Development young people's interest in the areas of science and engineering."

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os meios de divulgação variam com o público-alvo: para os docentes, essa tarefa cabe à Comissão de
Coordenação Científico-Pedagógica, a quem compete decidir sobre a estrutura e objetivos dos cursos; e ao
Diretor departamental, a quem compete garantir o bom funcionamento do curso.
Para os alunos, e na interface com os docentes temos o Diretor de Curso e a Comissão de Curso a quem
compete a coordenação pedagógica e o contato permanente com os alunos. Os objetivos do Programa Doutoral
são também divulgados a alunos prospetivos através de ferramentas da web (websites da UA e
Departamentos, facebook do programa doutoral), mas também em meios de imprensa e eventos científicos.
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1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The means of dissemination vary with the target audience: For teachers, this task belongs to the Steering
Committee Scientific-Pedagogic, who is responsible for deciding the structure and objectives of the course, and
the department Director, who is responsible for ensuring the smooth running of the course.
For students, we have the Course Director and Course Commission who is responsible for coordinating
education and ongoing contact with students and promote the interface with the teachers. The objectives of the
Doctoral Program are also disclosed to prospective students through web tools (websites UA and Departments,
facebook doctoral program), but also in press media and scientific events. 

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a
revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho
da Unidade (CUn) pronuncia-se igualmente, sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a revisão
e atualização dos conteúdos programáticos. 
Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso, a quem incumbe, designadamente, a promoção da
qualidade do curso e da definição, articulação e gestão da estratégia global do curso, por forma a garantir a
qualidade do ensino, a Comissão Científica e a Comissão de Acompanhamento da tese.
A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The Departmental
Council also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and updating of the
contents of course units. 
The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) who promotes the
quality of the programme and defines, articulates and manages its overall strategy regarding quality assurance
and enhancement; the Scientific Committee of the PhD program and the Monitoring Committee of the PhD
thesis . 
The distribution of teaching hours is proposed by the departmental director to the SC, which deliberates and
presents its proposal for approval by the Rector. 

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que
afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Os docentes e os estudantes estão representados nos órgãos comuns: Conselho Geral (CG) e Conselho
Pedagógico (CP). Ao CG incumbem as decisões estratégicas e a definição de linhas orientadoras no plano
pedagógico e ao CP compete, designadamente, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos
de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico, aprovar o
regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, promover a avaliação do desempenho
pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação, e pronunciar-se sobre o
regime de prescrições. 
Ao nível das unidades orgânicas estes membros estão representados no CUn, que se pronuncia sobre os
planos de estudo dos ciclos de estudo, e na CCur, com as competências identificadas no ponto 2.1.1.
São criadas, igualmente, sedes de reflexão, dinamizadas pelo Reitor, com o objetivo de se promover a audição
da comunidade universitária.

2.1.2. Means to ensure the active participation of teaching staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

Teaching staff and students are represented in the university’s common bodies: the General Council (GC) and
the Pedagogic Council (PC). The GC is responsible for strategic decisions and defining guidelines on the
pedagogical level. The CP is required to issue an opinion on the pedagogical guidelines and methods of teaching
and assessment, promote the administration of regular questionnaires on pedagogical performance, approve
the regulations for the assessment of student learning, promote the assessment of teacher performance, by
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teaching staff and by students, and to analyse and disseminate the results, and to issue an opinion on the
regime governing enrolment restrictions. 

At the departmental level, these members are represented in the Departmental Council which gives its opinion
on the study plans, and on the Degree Committees, with the competences identified in 2.1.1. 
Other spaces for reflection, activated by the Rector, exist to give voice to the university community. 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
O sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-Aprendizagem da Universidade de Aveiro
não está ainda disponível para os programas doutorais. 
A estrutura de gestão do Programa Doutoral em Nanociências e Nanotecnologia é compatível com um
processo de monitorização de proximidade, nomeadamente o Diretor de Curso reúne com a Comissão
Científica do PD que integra elementos das unidades orgânicas de suporte ao programa doutoral, sendo
sempre garantido o contacto dom os doutorandos ou seus representantes

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The internal Quality Management System (QMS) for the Teaching and Learning Process is not in action for the
doctoral programs.
The management structure of the Doctoral Program in Nanosciences and Nanotechnology is adequate to a
proximity monitoring process, namely because the Director has meetings with the Scientific Comission of the
PD that includes members of the organic units that support the doctoral program, thus allowing always direct
contact with the PhD students or their representatives.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
Instituição. 

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade
do Vice-Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo
de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of quality management mechanisms in the University of Aveiro is the responsibility of the
Vice Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, whose responsibilities include the coordination of the institutional
evaluation process and the supervision of the Rectorate’s support offices for Quality, Auditing and Planning,
namely the Strategic Planning Office.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
Existem reuniões periódicas entre o Diretor e a Comissão Científica que permitem a monitorização regular do
ciclo de estudos, esta situação é facilitada pelo facto de cada elemento da comissão ter um contacto directo
com os estudantes e docentes em cada unidade orgânica.
A realização de workshops bianuais permite a recolha de informação consolidada a um período mais alargado,
nomeadamente ouvindo os vários agentes envolvidos no curso, em particular os doutorandos, sendo convidado
um perito externo para eventual aconselhamento.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The regular meetings of the Director and Scientific Commission allow to monitor the cycle of studies, because
each member is in close contact with the PhD students and teaching staff of each organic unit.
Biannual workshop of the doctoral program allows to get consolidated feedback along an extended period, from
the several agents involved in the course, in particular from the students, with the presence of at least one
external expert to give advice.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
Neste nível de ensino com uma formação fortemente personalizada de tipo tutorial as interações diretas
orientador/estudante, eventualmente mediadas pelo diretor de curso e/ou comissão científica, são as mais
adequadas na identificação de falhas e definição de ações de melhoria.
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As ações de melhoria resultam de discussão no âmbito da Comissão Científica do programa doutoral, tendo em

conta a informação obtida e também as orientações que emanam da Escola Doutoral da UA.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
At the PhD level, with a tutorial type formation the interactions student/supervisor, with eventual intervention of
the PhD program director and scientific commission, are the best approach for the identification of problems
and their solution.
The improvement measures are discussed within the Scientific Commission of the doctoral program, by taking
in consideration the collected data and the guidelines provided by the Doctoral School of UA.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O Programa Doutoral em Nanociências e Nanotecnologia apresentou-se ao concurso de fundos para
Programas Doutorais da FCT em 2013. A avaliação final do painel foi de 8 (1 para o mínimo e 9 para o valor
máximo). A linha de corte de financiamento correspondeu a uma média ponderada de 8.15.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The Nanosciences and Nanotechnology PhD programme applied recently (2013) for FCT funding. The final
evaluation of the FCT panel rates the programme with a value of 8 (1 for a minimum and 9 for a maximum). The
cut line was 8.15 of weighted average.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

3 salas de aulas/ 3 lecture rooms (Q) 154.6

1 anfiteatro/ 1 anphitheater (Q) 113

9 laboratórios de aula/ 9 teaching laborartories (Q) 612.6

4 salas de apoio a laboratórios e/ou oficinas de ensino/4 auxiliary teaching rooms and/or teaching studios (Q) 71.6

1 sala de informática para estudo/1 student's computing room (Q) 42.2

18 laboratórios de investigação/ 18 research laboratories (Q) 754.6

6 salas de apoio a laboratórios de investigação/ 6 rooms supporting research laborartories (Q) 105.2

5 salas de instrumentação/ 5 instruments rooms 100.4

2 laboratórios de espectrometria de massa/ 2 mass spectrometry laboratories (Q) 50

Sala de estufas/Oven's room (Q) 9

Laboratório de cromatografia/ Chromatography laboratory (Q) 33.1

Laboratórios de RMN/ NMR laboratories (Q) 107.6

Laboratório de preparação de amostras/ Sample preparation laboratory (Q) 12.2

Laboratório de segurança/ Safety laboratory (Q) 19.2

Biblioteca departamental/ Department library (Q) 55.8

Sala de informática para pós-graduação/ Computing room for post-graduation (Q) 32.7

Sala de aula/Lecture room (CEM) 30

Anfiteatro( Anphitheater (CEM) 96

6 Laboratórios de ensino/ 6 Teaching laboratories (CEM) 517.7

24 laboratórios de investigação/24 Research laboratories (CEM) 1090

Sala de fornos/ Furnace room (CEM) 160

Laboratórios de microscopia electrónica/ Electron microscopy laboratories (CEM) 73.5

Laboratórios de difracção de RX/ XRD laboratories (CEM) 43.5

Camara escura/Dark room (CEM) 31.6
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Biblioteca departamental/Department library (CEM) 25

Sala de estudo para alunos/Students room (CEM) 30

2 Anfiteatros/2 Anphitheaters (EMEC) 273

7 salas de aula/ 7 lecture rooms (EMEC) 558.8

3 laboratórios de ensino/ 3 teaching laboratories (EMEC) 310.5

Sala de apoio a laboratórios/ Supporting room for laboratories (EMEC) 180.6

12 laboratórios de investigação/ 12 Research laboratories (EMEC) 669.5

Sala de informática/ Computing room (EMEC) 99.7

Sala de estudo/Student's room (EMEC) 77

Anfiteatro/Anphitheater (F) 116

3 Laboratórios de ensino/ 3 Teaching laboratories (F) 263.2

6 salas de apoio a laboratórios/ 6 supporting rooms for laboratories (F) 170

2 salas de informática/ 2 computing rooms (F) 102.3

17 Laboratórios de investigação/ 17 Research laboratories (F) 1255

Salas para estudantes/ Students rooms (F) 139

Laboratório de genómica e proteómica/ Genomics and proteomics laboratory (B) 77.9

Laboratório de micro-arrays/Micro-arrays laboratory (B) 14

Laboratório de toxicologia/Toxicology laboratory (B) 36

Biblioteca geral (espaço para alunos)/Main library (room for students) 2320

6 Salas de aula no complexo pedagógico/ 6 lecture rooms in the interdisciplinary building 456

3 anfiteatros no complexo pedagógico/ 3 amphitheaters in the interdisciplinary building 575.1

Associação de estudantes/ Students union 497

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número

/

Number

Estação de crescimento de materiais por LZF laser f loating zone assistido por laser Nd-YAG (50W)/ Materials grow th unit by

LZF laser f loat zone assisted by Nd-YAG (50 W) laser
1

Estação de crescimento de f ilmes f inos de diamante por MOCVD/MOCVD unit to grow  Diamond thin f ilms 1

Estação de deposição de f ilmes por spin-coating/ Spnin/coating thin f ilms deposition unit 1

Estação de crescimento de f ilmes f inos por pulverização catódica por radiofrequência com magnetrão (RF)/ Thin f ilm grow th

unit by radiofrequency w ith magnetron
1

SNOM Multiview  1000, Nanonics Imaging LTd 1

Estação de medidas electro-ópticas (dc, ac) e fotocondutividade/Electro-optic (dc,ac) and photoconductivity measurement

unit
1

Estação de detecção de radiação e imagiologia médica/ Radiation detection and imaging unit 1

Estação de medidas eléctricas e dieléctricas, Condutividade eléctrica dc , Permitividade Complexa , Relaxação dieléctrica,

Domínio tempo (t>1s), TSDC, Histerese eléctrica/ Dielectric and electrical measurement unit, electrical conductivity dc,

complex permitivity, dielectric relaxation, time domain (t>1s), TSDC, Electrical hysteresis

1

Clusters de computadores, 12 PC AMD, 18 PC Intel Sw itch 1GBit/s/ / Computing clusters, 12 PC AMD, 18 PC Intel Sw itch

1GBit/s
2

Sistema de Raman Jobin-Yvon: LabRamHR800/ Raman system Jobin-Yvon; LabRamHR800 1

Espectrómetro de EPR, Brucker Esp 300 E, Bandas X + Q, foto EPR/ EPR spectrometer, Bruker Esp 300 E, Bands X+Q, foto

EPR
1

Elipsómetro espectroscópico Jobin Yvon AutoSE, (440–850 nm), resolução ~2 nm/ Spectroscopic elipsometer Jobin Yvon

AutoSE (440-850 nm), 2 nm resolution
1

Espectrómetro MicroRaman Renishaw  2000, com laser HeNe/ MicroRaman spectrometer Renishaw  2000, laser HeNe 1

Espectrómetro de RMN para sólidos e líquidos Bruker DMX500/NMR spectrometer for liquids/solids Bruker DMX500 1

Espectrómetro UV/visível Jasco V-560 com acessório reflectância difusa/ UV/Visible spectrometer Jasco V-560 equipped

w ith diffuse reflectance unit
1

Espectrofotómetro UV/visível Shimadzu UV2101 PC/ UV/Visible Spectrophotometer (UV-VIS) Shimadzu UV2101 PC 1
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Espectrómetro FTIR Mattson 7000, com célula de temperatura/ FTIR spectrometer Mattson 7000 equipped w ith temperature

cell
1

Espectrómetro de Raman Bruker RFS 100/S, com célula de temperatura acessória/ Raman spectrometer Bruker RFS 100/S

w ith temperature cell accessory
1

Analisador termogravimétrico Schimadzu TGA-50/ Thermogravimetric Analyser Schimadzu TGA-50 1

Calorímetro de varrimento diferencial Schimadzu DSC-50/ Differential Scanning Calorimetry Schimadzu DSC-50 1

Analisador de tamanhos-potencial zeta / Zeta-Sizer 2

Difractómetro de raio-X PHILIPS Xpert MPD/ X-Ray diffractometer PHILIPS Xpert MPD 1

Microscópio de sonda de varrimento AFM MultimodeTM/ AFM MultimodeTM Scanning Probe Microscope 1

Analisador de elementos LECO CHNS-932/ Elemental analyser LECO CHNS-932 1

Estação de água ultra-pura Millipore MilliQ plus 185/ Ultra pure w ater system Millipore MilliQ plus 185 1

Espectrómetro de absorção atómica LECO AMA 254/ Atomic Absorption Spectrometer LECO AMA 254 1

Espectrómetro ICP-MS Jobin Yvon THERMO X / ICP-MS spectrometer Jobin Yvon THERMO X 1

Espectrómetro Jobin Yvon-Spex (HR 460) com um fotomultiplicador Hamamatsu R928. Lâmpada Xe (150 W) e monocromador

Jobin Yvon (TRIAX 180)/ Spectrometer Jobin Yvon-Spex (HR 460) w ith Hamamatsu photomultipier. Lamp Xe (150 W) and

Jobin Yvon monochromator (TRIAX 180)

1

Crióstato de efeito de Zeeman Oxford Instruments (5Tesla) com acesso óptico, Temperatura 2 – 300K/ Zeeman effect

cryostat Oxford Instruments (5 Tesla) w ith optical Access, Temperature 2-300K
1

Microscópio electrónico de varrimento SEM Hitachi S4100/ Scanning electron microscope SEM Hitachi S4100 1

Microscópio electrónico de varrimento SEM Hitachi SU-70/ Scanning electron microscope SEM Hitachi SU-70 1

Microscópio electrónico de transmissão TEM Hitachi H9000-NA/ Transmission electron microscope TEM Hitachi H9000-NA 1

Microscópio electrónico de transmissão TEM JEOL 2200FS/ Transmission electron microscope TEM JEOL 2200FS 1

Analisador de tamanhos de partícula Coulter LS230 FM/ Particle size analyser Coulter LS230 FM 1

Difractómetro Raio-X Rigaku, Geigerflex/ X-ray diffractometer Rigaku, Geigerflex 1

BET micromeritics, Gemini 1

Espectrofotómetro UV/Visível Shimadzu UV-2101/3101 PC/ UV/Visible spectrophotometer UV-2101/3101 PC 1

Análises térmicas DTA/TG/DSC Setaram LabSys/ Thermal analysis DTA/TG/DSC Setaram LabSys 1

Microscopia de força atómica, 3D imaging CSM instruments/Atomic force microcope 3D imaging CSM instruments (AFM and

Conscan)
1

Evaporadores rotativos/Rotary evaporators 29

Medidores de pH/pH meters 41

Câmaras de f luxo laminar/Vertical laminar f low  w orkbench 5

Nanoindentador/Nanoindentator (0.1-500 mN) CSM instruments 1

Equipamento GC/ GC Equipment 10

Equipamento GC-MS/ GC-MS equipment 4

Equipamento HPLC/ HPLC equipment 8

Espectrómetros de massa/Mass spectrometers (MALDI TOF/TOF; Q-TOF2; LXQ; QUATTRO) 4

Caixa de luvas/Glove box 1

Centrifugadoras/Centrifuges 11

Bombas de vácuo/Vacuum pumps 30

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O programa doutoral teve alunos inscritos das seguintes redes:
- NANOMOTION Network for Initial Training: “Nanoelectromechanical Motion in Functional Materials”
- SO2S Network for Initial Training: “The Singlet Oxygen Strategy: sustainable oxidation procedures for
applications in materials science.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The doctoral program has received students from the following networks:
- NANOMOTION Network for Initial Training: “Nanoelectromechanical Motion in Functional Materials”
- SO2S Network for Initial Training: “The Singlet Oxygen Strategy: sustainable oxidation procedures for
applications in materials science.
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3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

Existem diversas colaborações nacionais via as unidades que suportam o programa doutoral. Por exemplo,
uma das unidades de investigação de suporte ao programa doutoral é o laboratório associado I3N que engloba
investigadores da U. Aveiro, U. Minho e da U. Nova de Lisboa.
A UA e o International Nanotechnology Laboratory (INL) têm um protocolo de colaboração e existe interesse em
fomentar formação avançada em conjunto através do financiamento a programas doutorais.

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as
the relation with private and public sector

There are several national collaborations via the research units that support the doctoral program. For example,
one of the supporting units of the doctoral program is the I3N laboratory which includes researchers from the U.
Aveiro, U. Minho U. and U. Nova de Lisboa.
UA and INL have an official agreement aiming collaboration activities and there has been interest in providing
joint formation through the funding mechanisms for doctoral programs.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
O plano curricular do programa doutoral partilha recursos humanos e materiais com outros programas
doutorais, nomeadamente os programas doutorais em Química, Engenharia Física e Engenharia de Materiais.
Plataforma Aveiro Institute of Nanotechnology.

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
The curriculum of the doctoral program shares human and material resources with other doctoral programs,
including doctoral programs in Chemistry, Physics Engineering and Materials Engineering.
Aveiro Institute of Nanotechnology platform.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Tito da Silva Trindade

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tito da Silva Trindade

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Artur Manuel Soares da Silva
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Manuel Soares da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Química

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Paulo Costa Tomé

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Costa Tomé

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Química Orgânica, Produtos Naturais e Agroalimentares

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Iola Melissa Fernandes Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Iola Melissa Fernandes Duarte

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Química

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Bruno Miguel Rodrigues Das Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Rodrigues Das Neves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Química

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
60

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Luísa Daniel da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa Daniel da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Química

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Augusto Luís Barros Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Augusto Luís Barros Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Aleksey Yaremchenko

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Aleksey Yaremchenko

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Ramos Ferreira e Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Ramos Ferreira e Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Helena Isabel Seguro Nogueira
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Isabel Seguro Nogueira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
CICECO- Aveiro Institute of Materials

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Florinda Mendes da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Florinda Mendes da Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Física

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Fernao Rodrigues Vistulo de Abreu

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernao Rodrigues Vistulo de Abreu

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Fisica

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Andrei Leonidovitch Kholkine

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Andrei Leonidovitch Kholkine

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Física

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Manuel Pedro Fernandes Graça

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Pedro Fernandes Graça

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de F'isica

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Teresa Maria Fernandes Rodrigues Cabral Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Maria Fernandes Rodrigues Cabral Monteiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Física

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paula Alexandrina de Aguiar Pereira Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Alexandrina de Aguiar Pereira Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Engenharia Mecânica

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Duncan Fagg

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Duncan Fagg

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Engenheira Mecânica

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Silvina Maria Vagos Santana
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Silvina Maria Vagos Santana

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Vítor Brás de Sequeira Amaral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vítor Brás de Sequeira Amaral

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Física

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luiz Fernando Ribeiro Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luiz Fernando Ribeiro Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Física

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/876a714d-703c-1d87-0e33-564225187d09
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/4c186a28-5535-7bfb-a1ef-564cf33d2eb4


12/23/2015 ACEF/1516/11032 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ec31bf75-4b11-eb2e-b164-561f68349b5d&formId=ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93&lan… 24/104

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau /

Degree

Área científica / Scientific

Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

Tito da Silva Trindade Doutor Química/Chemistry 100 Ficha submetida

Artur Manuel Soares da Silva Doutor Química/Chemistry 100 Ficha submetida

João Paulo Costa Tomé Doutor Química 100 Ficha submetida

Iola Melissa Fernandes Duarte Doutor Química 100 Ficha submetida

Bruno Miguel Rodrigues Das Neves Doutor
Farmácia- Biologia Celular e

Molecular
60 Ficha submetida

Ana Luísa Daniel da Silva Doutor Ciência de Materiais 100 Ficha submetida

Augusto Luís Barros Lopes Doutor
Ciência e Engenharia dos

Materiais
100 Ficha submetida

Aleksey Yaremchenko Doutor Química 100 Ficha submetida

Rui Ramos Ferreira e Silva Doutor
Ciência e Engenharia de

Materiais
100 Ficha submetida

Helena Isabel Seguro Nogueira Doutor Química Inorgânica 100 Ficha submetida

Florinda Mendes da Costa Doutor
Ciência e Engenharia de

Materiais
100 Ficha submetida

Fernao Rodrigues Vistulo de Abreu Doutor Fisica 100 Ficha submetida

Andrei Leonidovitch Kholkine Doutor Fisica 100 Ficha submetida

Manuel Pedro Fernandes Graça Doutor Física 100 Ficha submetida

Teresa Maria Fernandes Rodrigues

Cabral Monteiro
Doutor Física (Matéria Condensada) 100 Ficha submetida

Paula Alexandrina de Aguiar Pereira

Marques
Doutor

Ciência e Engenharia de

Materiais
100 Ficha submetida

Duncan Fagg Doutor Chemistry 100 Ficha submetida

Silvina Maria Vagos Santana Doutor Gestão Industrial 100 Ficha submetida

Vítor Brás de Sequeira Amaral Doutor Física 100 Ficha submetida

Luiz Fernando Ribeiro Pereira Doutor Física 100 Ficha submetida

   1960  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 20 102,04

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/9088b936-d2a5-8c70-f86d-564fbd9f2754
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/af00f3cc-6995-1343-d5fb-562672c8a950
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/a17c534a-d3c8-e323-4165-563221f2ed81
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/667e4071-fb25-5f11-d252-5632276af919
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/700f1758-649e-015f-468f-563229f14707
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/a535c86b-3755-c0dd-3971-56322b35ca0b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/278beb41-694e-7a69-8203-563298576f34
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/72669c89-2506-84e5-c430-563b8432f550
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/90e3c8c2-29d4-bfee-cda5-563b85f6173a
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/7f02f00d-1275-3e67-7dae-563b99db35bf
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/4d04a4b6-0246-f501-2398-56421ade8d23
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/15db6e7f-2e4d-803d-ec2d-56421ba1deb4
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/ea06593d-cbf9-738d-5ed6-56421bc3ba13
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/8aa93c4c-7260-4750-2182-56421b6a5be3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/e683a77a-80d8-3645-ee44-56421ce3878c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/ca87428a-ed53-bc18-eb2b-56421c55a20f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/38fa134f-f6ae-b398-ae72-56421df20d6e
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/c79d3044-8539-8b81-8f4a-56421e4eed0f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/876a714d-703c-1d87-0e33-564225187d09
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/4c186a28-5535-7bfb-a1ef-564cf33d2eb4
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/annexId/9088b936-d2a5-8c70-f86d-564fbd9f2754
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Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching

staff

ETI /

FTE
Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 20 102,04

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
15 76,53

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais

do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in

the main areas of the study programme (FTE):

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI /

FTE

Percentagem* /

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três

anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
19 96,94

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching

staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):
0 0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
atualização

Os procedimentos para avaliação do corpo docente da Universidade de Aveiro (UA) integram-se na política
desenvolvida pela instituição para a garantia da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, que assenta,
mais do que na avaliação do processo, na melhoria contínua dos processos internos de funcionamento. A
avaliação da qualificação e competência do corpo docente, que é um dos referenciais indissociáveis dos
sistemas internos de garantia da qualidade do Ensino, e que é também uma exigência legal, está contemplada
no Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente, em vigor desde agosto de 2011. 
O modelo de avaliação desenvolvido na UA baseia-se na recolha exaustiva de dados relativos à atividade
docente, associado a um processo que foi amplamente divulgado e participado com vista à obtenção de um
procedimento consensual. No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico,
promovida a discussão pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da
Universidade e publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011. Este
regulamento foi objeto de alteração em 2013- Regulamento n.º 163/2013, publicado no Diário da República n.º 90,
2.ª Série, de 10 de maio - e em 2014 - Regulamento n.º 568/2014, publicado em Diário da República, 2.ª série de
30 de dezembro de 2014.
Através do sistema de avaliação desenvolvido, é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja, o ensino, a investigação, criação
artística e produção cultural, a cooperação e transferência de conhecimento e a gestão universitária. 
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação, os Diretores, na audição dos Avaliados da respetiva
unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada vertente considerados na definição dos próprios
perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor para validação, os Estudantes, através do Sistema de
Garantia de Qualidade, o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Aveiro
(CCADUA), no acompanhamento de todo o processo, o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados, e o Reitor a quem incumbe supervisionar o
processo de avaliação. 
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Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática específica para o
efeito para a Universidade Aveiro (padua.ua.pt). Esta plataforma é suportada por diversos sistemas de recolha

de dados já existentes na Universidade (RIA, SGQ, PACO, DSD, etc…) e outras bases de dados (ISI, SCOPUS).

4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for evaluating the teaching staff at the University of Aveiro (UA) are part of the policy developed
by the institution for guaranteeing the quality of the teaching and learning process; the focus of this policy is not
so much the evaluation of the process as the continuous improvement of the internal working processes. The
assessment of the qualification and competence of teaching staff, an essential reference point in internal
systems for the quality assurance of teaching, and also a legal requirement, is ensured under the Regulations
for the Evaluation of Teaching Staff Performance, in force from August 2011. 
The model of assessment developed in the UA is based on the exhaustive collection of information regarding the
activities of teaching staff, and resulted from a process which was widely disseminated and participated,
ensuring the establishment of a consensual procedure. In the context of the discussion of the Assessment
Regulations project, the Scientific Council was heard, public discussion of the project was promoted, and the
unions were consulted. The Regulations were approved by the Rector of the University and published in the
Official Government Gazette on 16th August 2011 - Regulation n.º 489/2011. Following analysis of the results of
the 2004 – 2007 and 2008 – 2011 editions, the Regulations were subject to adjustments and/or improvements,
resulting in Regulation n.º 163/2013, published in the Official Government Gazette n.º 90, 2nd Series, May 10.
The system of assessment takes into account a number of indicators which cover the different dimensions of
staff activities, namely: teaching, research, artistic creation and cultural production, cooperation with society
and technology transfer, and university management. 
Many people take part in the process. The members of staff being assessed provide the information to be
considered in the assessment process. The Directors of the Departments and Schools consult with staff
members regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up their profile, and
present the final proposals to the Rector for validation. The students are also involved in the process, through
the Quality Assurance System, and the entire process is monitored by The Coordinating Council for the
Assessment of Performance in the UA. The Scientific and Pedagogic Councils validate and/or supervise the
results, and ultimately, the Rector oversees the whole process. 
An on-line platform was created specifically for the implementation of the assessment process in the University
of Aveiro (padua.ua.pt). This platform is supported by a number of data retrieval systems which already exist in
the UA (RIA – the Institutional Repository, SGQ – the Quality Assurance System) and other data bases (ISI,
SCOPUS). 

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
27 Técnicos Superiores a 100%
18 Assistentes Técnicos a 100% e 1 a 80%
5 Assistentes Operacionais a 100%

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
27 Superior Technicians, 100% 
18 Technical Assistants, 100% and 1, 80%
5 Operational Assistants, 100%

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
7: Mestres
19: Licenciados
5: Engenheiros
20: Formação a nível de ensino secundário ou menos

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
7: Master Degree
19: 1st Academic Degree 
5: Engineering Degree
20: Diploma at high school level or below.

http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf
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4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

(SIADAP - UO) 
O pessoal não docente é avaliado segundo as normas e procedimentos estabelecidos na Lei nº 66-B/2007 de 28
de dezembro e na Portaria nº 1633/2007 de 31 de dezembro

4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance. 
(SIADAP - UO) 
The assessment of non-academic staff is performed according to the rules and procedures defined by the law
nº66-B/2007 of 28th december and the diploma nº1633/2007 of 31th december.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
O novo regime das férias, feriados e faltas na Lei do Trabalho em Funções Públicas; Como Preparar
Apresentações de PowerPoint; Transformar os Clientes em Fãs
Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR); Programa de Autoconhecimento para a ativação de mudanças
positivas; GSS 2015 - Otimização em Engenharia; Medições em Projetos de Construção - Aplicação Prática;
Melhorar as Relações de Trabalho pela Assertividade; Oficina de fotografia “Movimento no campus UA”;
Análise Qualitativa com Apoio do NVivo e WebQDA

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 
The new regime for holidays, public holidays and absences in the Public Service Labour Legislation; How to
prepare PowerPoint Presentations; Turning clients into fans; Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR);
Self-awareness for the activation of positive change; GSS 2015 – optimisation in Engineering; Measurement in
Construction Projects – Practical Applications; Improving Work Relationships through Assertiveness;
Photography workshop: “Movement on UA Campus”; Qualitative Analysis supported by NVivo and WebGDA

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 38

Feminino / Female 62

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 0

24-27 anos / 24-27 years 22.2

28 e mais anos / 28 years and more 77.8

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
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(current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 5

2º ano curricular 4

3º ano curricular 4

4º ano curricular 5

 18

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

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

Penúltimo ano / One

before the last year

Último ano/

Last year

Ano corrente /

Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase

candidates
2 6 6

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum entrance mark

of last accepted candidate in 1st fase
-1 -1 -1

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase

enrolments
-1 -1 -1

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 2 5 5

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação
de informação por ramos) 

<sem resposta>

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the
branches) 

<no answer>

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes. 

Para além do apoio pedagógico fornecido pelos docentes e pelas Direções de Curso, existem vários serviços e
gabinetes de apoio ao estudante no seu percurso académico, nomeadamente: os Serviços de Gestão
Académica, que prestam apoio a assuntos relacionados com a frequência do curso, e com a gestão
administrativa e académica dos processos que afetam a vida académica; o Gabinete Pedagógico, que
proporciona aos estudantes apoio em assuntos que se relacionam com aspetos gerais da sua vida académica
e pessoal, em particular, aos estudantes portadores de incapacidades temporárias ou permanentes que
dificultem o seu percurso académico; os Serviços de Ação Social, que fornecem consultas de apoio
psicológico; e o Provedor de Estudante, cuja missão passa pela defesa e promoção dos direitos e interesses
legítimos dos estudantes. Outro serviço integrado de apoio psicológico é a LUA – Linha Universidade de Aveiro,
que envolve especialistas e um grupo de voluntários formados para o efeito.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Besides the pedagogical support provided by the teaching staff and the study programme directors and
committees, there are several services and offices which support the students during their academic careers,
namely: the Academic Management Services, which support matters related to attending a higher education
degree, and the administrative management of academic processes; the Pedagogical Office, which provides
support in general matters relating to students’ personal and academic life, and in particular for students with
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temporary or permanent disabilities which hinder their academic progress; the Social Welfare Services, which

provide psychological counselling free of charge; and the Student Ombudsperson, whose mission is to promote
and protect the legitimate rights and interests of students. 

An important part of the university’s support network is LUA, the University of Aveiro Helpline, which is run by
specialists and a trained group of volunteers. 

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
O acolhimento aos novos estudantes contempla vários momentos: a receção no processo de matrícula pelos
Serviços de Gestão Académica, os Serviços de Acão Social, a Associação Académica e a Salgadíssima
Trindade, a participação no projeto CAMPUS4’US, ritual de acolhimento implementado a partir do ano 2010, as
visitas aos departamentos e às demais infraestruturas da UA, a apresentação dos serviços e da orgânica de
funcionamento da UA.
A partir destes momentos iniciais de acolhimento institucional, a integração dos estudantes na comunidade
académica é feita através das Direções e Núcleos de Curso, a Associação Académica e da Praxe, os Serviços
de Ação Social e o Gabinete Pedagógico, entre outros.
Desde 2011/2012 está em funcionamento um Programa de Tutoria, que visa assegurar o acompanhamento
académico e pessoal dos estudantes, e a promover a sua integração e participação na comunidade e o seu
sucesso escolar. 

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
New students are welcomed in a variety of ways: at the time of matriculation, they are received by the
Academic Management Services, the Social Welfare Services, the Students Union; during Welcome week, they
participate in the welcoming event, CAMPUS4US-UA, an institutional initiative launched in 2010, visit the
departments and other essential locations, and are introduced to the institution’s services and ways of working.
After these initial moments of institutional welcome, the students’ integration into the academic community is in
the hands of the Study Programme Directors and their committees, the student bodies, the Social Welfare
Services and the Pedagogical Office, amongst others. 
Since 2011/2012, a Tutoring Programme has been in place with a view to supporting students in their academic
and personal careers, and promoting their integration and participation in the community, and their academic
success.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Existem vários mecanismos de aconselhamento neste âmbito, em particular, os Serviços de Ação Social, que,
no âmbito da sua missão, proporcionam apoio aos estudantes no que diz respeito ao financiamento e gerem a
atribuição de bolsas de estudo; e o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que promove ações de
preparação para entrada no mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências
e forúns com uma forte participação de empresas, visitas a eventos relevantes, organização e gestão de
programas e projetos, e a divulgação de oportunidades de estágios e recrutamento. O GESP gere, ainda, um
Portal de Ofertas e Curricula, PORTA, que faz o encontro entre a oferta (das empresas inscritas) e a procura
(dos estudantes e diplomados da UA) de oportunidades de emprego e estágio (não curricular). No ano letivo
2014/2015, foram colocadas 744 oportunidades no PORTA, tendo sido selecionados 224 candidatos da UA.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Several counselling mechanisms exist for this purpose; in particular, the Social Welfare Services, which offer
support to students regarding financing during their studies and manage the awarding of grants, and the Office
for Internships and Job Opportunities, which organises and promotes preparatory sessions for entry into the
workplace, workshops on job finding techniques, conferences and forums with the active participation of
companies and businesses, visits to relevant events, the management of projects and programmes, as well as
the dissemination of opportunities for internships and recruitment. This Office also manages a Portal of Offers
and Curricula, PORTA, which acts as a go-between between the offer of companies and businesses, and the
demand of UA students and graduates. In the academic year 2014/2015, 744 opportunities were placed on
PORTA and 224 candidates from UA have been selected.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem. 

É a fase de Diagnóstico do SubGQ-UC que integra o preenchimento de inquéritos e resulta na identificação de
UCs em Situação Relevante – PMO (Plano de Melhoria Obrigatório) e em Situação Relevante – BP (Boas
Práticas). As primeiras exigem uma reflexão por parte dos docentes responsáveis pelas uc e a redação de um
plano de melhoria, que deverá contar com os contributos de todos os docentes dessa unidade curricular e que
ocorre durante a fase de Melhoria. A mesma termina com uma avaliação dos planos de melhoria pelas
Comissões de Curso onde a unidade curricular em causa é lecionada. Na fase de Garantia, a Comissão de
Análise, designada pela direção de cada Unidade Orgânica, avalia globalmente o desempenho de todas as uc
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dessa Unidade e redige um relatório global, que se deve pronunciar sobre o grau de comprometimento da
Unidade face à execução dos planos de melhoria propostos. Na última fase, de Supervisão, o Conselho
Pedagógico procede à análise e divulgação dos resultados do processo.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The Diagnosis Stage of the Quality Assurance System (QAS) for the Curricular Units (CU) involves the filling out
of questionnaires by students and results in the identification of CUs classified as requiring an Obligatory
Improvement Plan, or as Good Practice. The former require the teachers responsible for the CUs to reflect on
the situations identified and design an improvement plan, including contributions from all the teachers who
teach on the CU. This takes place during the Improvement Stage of the QAS, which is completed with the
evaluation of the improvement plans by the Committee of the Study Programme(s) on which the CU is taught. In
the Assurance stage, the Analysis Committee, nominated by the Director of each Department/School, assesses
the performance of the CUs and writes a general report, committing the Department/School to the proposed
improvement plans. In the final stage, Supervision, the Pedagogic Council analyses and disseminates the
results of the process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Todos os estudantes da UA podem participar em experiências de mobilidade. Estas podem ser concretizadas
através de um período de estudos, um estágio curricular ou um estágio profissionalizante, numa instituição
parceira no âmbito de projetos europeus de cooperação e mobilidade, ou no âmbito do conjunto alargado de
redes e grupos de cooperação internacional nos quais a UA participa ativamente com universidades de todos
os continentes. Os estudos realizados numa das instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico
na Universidade de Aveiro, no âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS). Como forma de
promover as atividades da UA neste campo, o Gabinete de Relações Internacionais – Área de Mobilidade e
Integração Profissional fornece informações acerca dos principais programas nacionais, europeus e
transnacionais em matéria de educação, formação e investigação e apoio as candidaturas. De notar que a UA é
detentora do ECTS Label e do DS Label.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
All the students of the UA can participate in mobility experiences. These can take the form of a period of studies,
a curricular placement or a professional internship, in a partner institution on a European cooperation and
mobility project, or in the context of the wide range of international networks and cooperative groups in which
the university actively participates in all continents. 
Studies carried out in a partner institution are awarded full academic recognition in the University of Aveiro,
under the European Credit Transfer System (ECTS). With a view to promoting the activities of the UA in this
field, the International Relations Office (Mobility and Professional Integration Division) provides information
about the national, European and transnational programmes in the areas of teaching, training and research and
supports the application process. 
The UA is a holder of the European Commission ECTS and Diploma Supplement Quality Labels. 

6. Processos

6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento. 

O Programa Doutoral em Nanociências e Nanotecnologia (N&N) da Universidade de Aveiro visa, através do
desenvolvimento de trabalhos de investigação básica e aplicada no domínio científico e tecnológico de estudo,
a formação de profissionais de nível superior especializados na concepção, investigação e desenvolvimento de
sistemas que se distinguem por propriedades novas que derivam de efeitos de tamanho e superfície típicos de
fenómenos à nanoescala. Em particular, é dada ênfase à produção e caracterização de nanomateriais de
natureza diversa bem como processos relacionados que permitam a sua investigação e utilização em
aplicações tecnológicas inovadoras. 
Especificamente o programa doutoral N&N visa a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências a
seguir indicadas:

• Formação avançada inter- e transdisciplinar numa área emergente de grande potencial tecnológico e científico
onde surgem com especial destaque materiais inovadores e novos fenómenos observados à nanoescala.
• Promoção de complementaridades e harmonização com estudos de pré-doutoramento, visando especialistas
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qualificados em N&N com capacidade para promover a convergência de outras especialidades científicas
distintas que são normalmente oferecidas em cursos separados.

• Capacidade para integrar e participar em parcerias envolvendo ambientes de investigação distintos com uma
cultura científica de excelência.
• Promover uma atitude empreendedora ao nível da criação de empresas baseadas em Nanotecnologia.

• Adquirir competências relevantes (de acordo com os padrões internacionais) num domínio de investigação
que suportem a defesa de uma tese original em N&N.

• Promover a publicação de artigos científicos em jornais internacionais da especialidade com arbitragem
científica, bem como a apresentação dos resultados de investigação em conferências da especialidade
(nacionais e internacionais).
• Desenvolver competências autónomas de planeamento e execução de um plano de investigação em N&N.

• Desenvolvimento da capacidade de lidar com problemas de natureza complexa, de estabelecer novas
abordagens e de utilizar, de forma autónoma e em contextos diferenciados, técnicas experimentais avançadas.

• Desenvolvimento da capacidade de comunicar conceitos científicos complexos e conclusões retiradas de
experiências de forma concisa, precisa e clara, para diferentes tipos de audiência e com recurso às tecnologias
adequadas.

• Desenvolvimento da capacidade de recolher, de forma independente e autónoma, na literatura científica e
técnica, a informação relevante para a sua investigação ou trabalho de tese.

• Potenciar competências de trabalho autónomo e em equipa interdisciplinar e de análise e discussão das
consequências socioeconómicas, culturais e éticas de novos desenvolvimentos na área das N&N, integrando-
as no seu trabalho científico.

O doutoramento resulta em trabalho científico publicado, para além de tese defendida publicamente, permitindo
aferir do cumprimento dos objetivos.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment. 

The Doctoral Program in Nanoscience and Nanotechnology (N&N) of the University of Aveiro aims, through the
development of basic and applied research centered in the scientific and technological field of study, the training
of top-level specialists with competences to plan, to investigate and to develop systems distinguished by new
properties arising from size and surface effects typical at nanoscale phenomena. In particular, emphasis is
devoted to the production and characterization of diverse nanomaterials and related processes that allow
research and innovative technological applications.

Specifically, the Doctoral Program in N&N aims the acquisition of knowledge, skills and competencies listed
below :

• Inter- and transdisciplinary advanced training in an emerging area of great scientific and technological
potential from which arise with particular emphasis innovative materials and new phenomena observed at the
nanoscale.
• Promotion of complementarities and harmonization with pre-doctoral studies aiming qualified specialists in
N&N that promote convergence of other scientific specialties that are typically offered in separate courses.
• Ability to integrate and participate in partnerships involving different research environments with a scientific
culture of excellence.
• Promote an entrepreneurial attitude in terms of creating Nanotechnology-based firms.
• To acquire relevant skills (according to international standards) in a field of research that support the defense
of an original thesis in N&N.
• To promote the publication of scientific papers in international journals of the specialty, and the presentation of
research results in conferences (national and international).
• To develop skills that require autonomous planning and implementation of research projects for N&N.
• Development of the ability to handle problems of complex nature, thereby establishing new approaches and
use, independently and in different contexts, advanced experimental techniques.
• Development of the ability to communicate complex scientific concepts and conclusions drawn from
experiences in a concise, precise and clear way, for different types of audience and using the appropriate
methods.
• Development of the ability to search and collect, independently and autonomously, in the scientific and
technical literature, relevant information for their research or thesis work.
• Strengthen self-employment skills and interdisciplinary team and analysis and discussion of the socio-
economic consequences, cultural and ethical of new developments in the field of N&N, integrating them in
scientific work.

The PhD results in scientific work published in addition to thesis defense, thus allowing to assess the fulfillment
of objectives.
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6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho. 
A revisão curricular é colocada em discussão sempre que exista informação institucional para o efeito ou por
iniciativa da comissão científica, cujo contacto com os formandos é facilitado.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
The curriculum revision is considered for discussion when there is institutional information for that purpose or
by initiative of the scientific committee, whose contact with the students is facilitated.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - QUÍMICA DE NANOESTRUTURAS /CHEMISTRY OF NANOSTRUCTURES- 45513

6.2.1.1. Unidade curricular:
QUÍMICA DE NANOESTRUTURAS /CHEMISTRY OF NANOSTRUCTURES- 45513

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tito da Silva Trindade: 30T: 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Reconhecer o papel fundamental da Química no contexto mais geral e interdisciplinar das Nanociências e
Nanotecnologia (NN), nomeadamente pela aquisição de conhecimentos de técnicas de síntese, manipulação,
reatividade e caracterização de nanomateriais
- Interpretar a variação de propriedades de materiais devido a efeitos de dimensão e tomar contacto com
métodos químicos adequados ao controlo dessas propriedades à nano-escala.
- Adquirir conhecimentos fundamentais relacionados com a síntese, caracterização e reactividade de
nanomateriais.
- Reconhecer a potencialidade dos métodos químicos na síntese de nanomateriais com morfologia uniforme e
na sua utilização em processos de fabrico em nanoestruturas funcionais.
- Identificar as potencialidades e os riscos associados à emergência das Nanotecnologias.
- Adquirir autonomia ao nível da elaboração e comunicação de tópicos na área da Química de Nanoestruturas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- To recognize Chemistry as a central subject in the broader and interdisciplinary context of Nanotechnology, in
particular in aspects related to the synthesis, assembly and manipulation, reactivity and characterization of
functional nanomaterials.
-- To understand that materials at the nanoscale level can exhibit unique properties that depends on their
dimensions and to recognize the potential of chemical methods in controlling those properties. 
- To learn the fundamentals related to the synthesis, characterization and reactivity of several classes of
nanomaterials.
- To apply chemical methods in the synthesis of morphological uniform nanomaterials and further processing in
functional nanostructures.
- To recognize the potential and risks associated to applications emerging from Nanotechnology.
- To acquire autonomy in the development and communication of topics in the field of Chemistry of
Nanostructures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O que é a Química de Nanoestruturas?
2. Estratégias químicas no desenvolvimento de materiais: nanometais; nanoestruturas quânticas; nanotubos
de carbono e nanocerâmicos.
3. A química de nano-agregados (nanoclusters).
4. Nanocompósitos.
5. Manipulação e auto-construção à escala (quase) molecular.
6. Métodos litográficos e de nanoestruturação.
7. Materiais porosos e nanoreactores.
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8. Reatividade química específica à nanoescala
9. Técnicas de caracterização de materiais específicas à nanoescala.
10. Aplicações e segurança.

6.2.1.5. Syllabus:
1. What is Nanochemistry?
2. Chemical strategies towards advanced materials: nanometals; quantum nanostructures; carbon nanotubes;
nanoceramics.
3. Nanocluster chemistry.
4. Nanocomposites.
5. Manipulation and assembly at the nanoscale level.
6. Chemical patterning and lithography.
7. Porous materials and nanoreactors.
8. Chemical reactivity specific to the nanoscale
9. Characterization techniques specific to the nanoscale.
10. Applications and nanosafety.
11. Perspectives of development.
12. Advanced topic in Chemistry of Nanostructures

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

A Unidade Curricular identifica a Química como uma ciência central em NN e neste contexto cruza-se com
outras áreas do conhecimento. A UC ensina métodos de síntese nos quais para além da composição química,
se controlam características relacionadas com tamanho e forma de nanoestruturas. O aluno apercebe-se da
importância destes métodos ao estudar propriedades de materiais que decorrem de efeitos observados à
nanoescala. As técnicas instrumentais vão sendo referidas ao longo da UC para sistemas selecionados e
ilustrativos. Os métodos de modificação superficial são abordados de um modo integrado visando a aplicação
de nanomateriais em novas estruturas e dispositivos, usando processos de nanofabricação ou de auto-
montagem. São abordados aspetos relacionados com aplicações, impacto na saúde e ambiente. O doutorando
é solicitado a desenvolver e comunicar um tópico avançado na área, visando a aquisição de capacidades de
análise critica e autonomia neste domínio específico.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The Curricular Unit (CU) identifies Chemistry as a central science in NN and in this context intersects other
areas of knowledge. The CU teaches synthesis methods in which besides the chemical composition, there is
the ability to control characteristics related to size and shape of nanostructures. The student realizes the
importance of these methods by studying properties of materials that arise from effects specifically observed
at the nanoscale. The techniques will be referred along the CU for selected and illustrative systems. The
surface modification methods are addressed in an integrated manner aiming to apply nanomaterials in new
structures and devices, using nanofabrication or self-assembly. Aspects related to applications, impact on
health and environment, and in which Chemistry has a decisive contribution, are also addressed. The student
will develop and communicate an advanced topic in the area, for the acquisition of critical analysis and
autonomy in this particular field.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está organizada em dois períodos de contacto semanal de 1,5 T e mais 1 H de apoio tutorial. As aulas T
são lecionadas em inglês recorrendo a diapositivos que os alunos podem acompanhar por cópias disponíveis
na plataforma Moodle da UA e por um conjunto de artigos científicos de interesse complementar. Algumas
aulas destinam-se à resolução de problemas relacionados com o programa e ao acompanhamento dos alunos
no desenvolvimento de um tópico avançado em Química de Nanoestruturas. O estudante é incentivado a
trabalho fora de ambiente de aula durante o semestre, no sentido de vir a produzir um trabalho escrito de
revisão sobre o tema e a respetiva comunicação oral.
A avaliação da UC é discreta, com teste de avaliação (50%) no final do semestre e apresentação escrita/oral do
tópico avançado (50%). Os alunos têm acesso à época de Recurso/Melhoria, mantendo-se o peso das
componentes de avaliação em cada ano letivo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The CU is organized in two weekly contact periods of 1.5 T plus 1 H of tutorial support. Classes are taught in
English using slides that students can follow with copies available in the Moodle platform of UA and a number of
scientific articles of complementary interest. Some classes are for solving problems related to the program and
monitoring the students in the preparation of an advanced topic in Chemistry of Nanostructures. In this context,
and during the semester, the student is urged to develop autonomously the tasks required for the presentation
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of a written report about the topic with a final oral communication.
The evaluation of the CU is discrete, with an assessment test (50%) at the end of the semester and
presentation/oral defense of the advanced topic (50%). Students have access to a special term for a final exam,
keeping the weight of both components of assessment in each school year.

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

As metodologias de ensino/avaliação adotadas na UC encontram-se concordantes com os objetivos definidos.
As aulas T procuram transmitir os conceitos que se entendem fundamentais para um processo de
aprendizagem consolidado da Química de Nanoestruturas. As aulas favorecem a apresentação de casos
ilustrativos e representativos do conhecimento adquirido nesta área nos últimos anos. Esta abordagem permite
que o aluno aprenda os conceitos subjacentes fundamentais, sendo solicitado a utilizar esse conhecimento em
situações novas, por exemplo na elaboração do seminário e resolução de exercícios. O aluno é incentivado a
aprofundar determinados assuntos e, para esse efeito, tem apoio tutorial e um conjunto de bibliografia
complementar, na qual se inclui artigos científicos mais especializados. Apesar das aulas serem lecionadas em
inglês, o aluno pode sempre colocar questões em português e recorrer a apoio tutorial para esclarecer dúvidas.
Não se tem verificado que a língua inglesa seja um obstáculo ao processo de aprendizagem por parte da
generalidade dos alunos (alguns estrangeiros).

As metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articuladas entre si e com as
metodologias de avaliação implementadas. O teste final avalia globalmente o conhecimento adquirido pelo
aluno ao nível de aspetos fundamentais da unidade curricular e o seu domínio em várias situações, algumas de
natureza interdisciplinar. O seminário permite avaliar a aplicação desses conceitos a contextos mais
específicos, para além de avaliar outras competências como sejam capacidade de comunicação, trabalho em
equipa, capacidade de sistematização e síntese de dados. Acresce que ao aluno é dada a opção do português
ou inglês na realização do teste mas a apresentação do tópico avançado é em inglês. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching/assessment of the CU are consistent with the respective defined goals. The classes type T seek to
convey concepts that are fundamental for a consolidated learning process of Nanochemistry. The classes
favour the presentation of illustrative and representative cases that highlight the acquired knowledge in this
area during the recent years. This approach allows the student to learn the underlying fundamental concepts,
namely by using this knowledge in new situations, for example in the preparation of the seminar and problems
solving. The student is encouraged to deepen certain matters and, to that end, has tutorial support and a set of
complementary bibliography, which includes more specialized scientific articles. Although the classes are
taught in English, students can always ask questions in Portuguese and use tutorial support for questions. In
general, the use of the English language has not been an obstacle to the learning process for the students (some
are foreign).

The teaching methodologies and learning objectives are properly interconnected and in agreement with the
assessment implemented. The final test evaluates overall knowledge acquired by the student at the level of
fundamental aspects of Nanochemistry and his expertise in various situations, some of interdisciplinary nature.
The seminar allows to evaluate the application of these concepts into more specific contexts, in addition also
allows to assess other skills such as communication skills, teamwork, ability to systematization and synthesis
of data. Furthermore, to the student is given the option of English or Portuguese in the final exam but the topic
presentation is in English.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
G. A. Ozin, A. C. Arsenault, Nanochemistry, RCS Publishing, 2005.
C. P. Poole Jr, F. J. Owens, Introduction to Nanotechnology, John Wiley & Sons, 2003.
G. A. Ozin, L. Cademartiri, Concepts of Nanochemistry, Wiley-VCH, 2009

Outras obras / Other references:
G. B. Sergeev, Nanochemistry, Elsevier B. V., 2006.
G. Cao, Nanostructures and nanomaterials, ICP, 2004.

G. Schmid (ed), Nanoparticles, Wiley‐VCH, 2004.
C. N. R. Rao, A. Muller & A. K. Cheetham (eds), The Chemistry of Nanomaterials vol.1,

2, Wiley‐VCH, 2004.

T. Trindade & A.L. Daniel‐da‐Silva (eds), Nanocomposite Particles for Bio‐Applications,
Pan Stanford, 2011.

Vários artigos científicos sobre tópicos selecionados.
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Mapa X - SÍNTESE QUÍMICA/CHEMICAL SYNTHESIS- 42589

6.2.1.1. Unidade curricular:
SÍNTESE QUÍMICA/CHEMICAL SYNTHESIS- 42589

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Artur Manuel Soares da Silva – 30T; 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os dois principais objetivos desta UC são: i) estudar os métodos de síntese, caracterização estrutural e
aplicações de compostos organometálicos ou seus intermediários em transformações orgânicas; e ii) estudar
a síntese de bronzes de tungsténio e avaliar as suas propriedades óticas e elétricas. Estudar o efeito do
tamanho de partícula na reatividade do WO3.
Os casos abordados pretendem fornecer ao aluno técnicas atuais de síntese química ao nível de compostos e
materiais.
Pretende-se também desenvolver a capacidade de apresentação e discussão pública de um tema de
investigação específico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The two main objectives of this course are: i) To study the methods of synthesis, structural characterization and
applications of organometallic compounds or their intermediates in organic transformations; and ii) to study the
synthesis of tungsten bronzes and evaluate their optical and electrical properties. To study the effect of particle
size on the reactivity of WO3.
The selected topics aim to provide current techniques of chemical synthesis of compounds and materials.
We also intend to develop the capacity of public presentation and discussion of a specific research topic.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Reagentes organocobre e intermediários;
2) Reagentes organomagnésio e organolítio e intermediários;
3) Reagentes organopaládio e intermediários;
4) Reagentes organo-ródio e organocobalto e intermediários;
5) Reagentes organoboranos e organosilanos e intermediários;
6) Reagentes organo-estanho e intermediários;
Para os tópicos 1 a 6, serão abordados os métodos de síntese e propriedades; a caracterização estrutural; as
reações orgânicas envolvendo estes reagentes e seus intermediários.
7) Síntese de bronzes de tungsténio (tipo HxWO3) a partir de reações redox envolvendo pós de WO3. Efeito do
tamanho de partícula (nanopartículas) na reatividade do WO3. Reversibilidade da reação e sua classificação no
contexto da reatividade de sólidos. Avaliação das propriedades óticas e de condutividade elétrica no HxWO3
preparado.

6.2.1.5. Syllabus:
1) Organocopper reagents and intermediates;
2) Organomagnesium and organolithium reagents and intermediates;
3) Organopalladium reagents and intermediates
4) Organo-rhodium and organocobalt reagentes and intermediaries;
5) Organoborane and organosilane reagents and intermediaries;
6) Organotin reagents and intermediates;
For topics 1-6, it will be discuss the methods of synthesis and properties; the structural characterization;
organic reactions involving these reagents and intermediates.
7) Synthesis of tungsten bronzes (type HxWO3) from redox reactions involving WO3 powders. Effect of particle
size (nanoparticles) in the reactivity of WO3. Reversibility of the reaction and its classification in the context of
the reactivity of solids. Evaluation of optical properties and electrical conductivity of the prepared HxWO3.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A Unidade Curricular de Síntese Química encontra-se estruturada de modo a que o estudante adquirira
competências ao nível da síntese de compostos químicos, sejam estes materiais de natureza orgânica ou
inorgânica. O programa contempla momentos de pesquisa bibliográfica e incentiva ao estudo autónomo de
maneira a que os aspetos práticos ao nível da Síntese Química sejam devidamente fundamentados em
conceitos de natureza teórica que se afiguram relevantes. O aluno apercebe-se da importância dos métodos
abordados não apenas nos casos estudados mas como exemplos de abordagens de sínteses que podem ser
adaptadas a outros contextos. Este objetivo é facilitado através do ensino de base tutorial com uma
componente laboratorial de aplicação de conhecimentos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course is structured in order that the student acquires specific skills in the synthesis of chemical
compounds, either organic or inorganic in nature. The program includes moments of literature survey and
encourages autonomous practices of studying Chemical Synthesis, which are founded in theoretical concepts
that seem relevant to teach. The student becomes aware of the importance of the methods discussed in the
specific cases studied but also recognize these as examples of synthetic strategies that can be adapted to
other contexts. This goal is facilitated by a pedagogical approach based on tutorial learning with a laboratory
component to apply in practice some skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC tem duas componentes, com modelos de funcionamento diferentes:
a) A primeira parte que corresponde a 2/3 da UC envolve estudo individual e preparação e apresentação de um
trabalho sobre um grupo de compostos organometálicos, sempre acompanhado pelo docente. Na primeira aula
é explicado o funcionamento da UC e são distribuídos os temas de estudo pelos alunos. Ao longo de semestre o
docente, sempre que os estudantes solicitem reúne com eles para os ajudar a avançar no estudo e na
preparação do trabalho escrito e no de apresentação do tema aos colegas.
b) A segunda parte que corresponde a 1/3 da UC envolve a preparação, realização e elaboração de um relatório
sobre um trabalho prático.
A avaliação de conhecimentos é do tipo discreta e composta de várias componentes: 2/3 A + 1/3 B; sendo: A =
90% (monografia + apresentação pública) + 10% (discussão dos trabalhos dos outros colegas); B = Preparação,
realização e elaboração de um relatório sobre um trabalho prático.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course has two components with different operating models:
a) The first part corresponding to 2/3 of the UC involves individual study and preparation and presentation of a
monograph on a group of organometallic compounds, always accompanied by the teacher. In the first class it is
explained the content of the UC and there the subjects distribution among the students. Throughout the
semester the teacher, whenever request meets with the students to help them advancing in the study and in the
preparation the written work and the presentation of the topic to the colleagues.
b) The second part corresponding to 1/3 of the UC involves the preparation, organization and written a report on
a practical laboratory work.
The assessment is the type discrete and composed of several components: 2/3A+1/3B, where: A=90% (written
monograph + public presentation)+10% (discussion of the work of other colleagues); B=preparation,
implementation and preparation of a report on practical laboratory work.

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

As metodologias de ensino desta UC estão organizadas de forma a que os estudantes possam: i) levar a cabo
um estudo individual sobre um tema de Química Orgânica/Química Organometálica, acompanhados pelo
docente em sessões tutoriais; e ii) preparar uma apresentação em powerpoint para transmitir os
conhecimentos que estudaram ao longo do semestre aos seus colegas, numa aula específica para o efeito.
Contudo, os trabalhos escritos e as apresentações são entregues ao docente, que os disponibilizada aos
colegas, após correção se necessário, para que todos se preparem para as aula de apresentação do tema,
uma vez que todos são chamados a intervir e a colocar questões sobre o tema apresentado/discutido em
sessão tipo seminário. Estas intervenções/questões são avaliadas. Espera-se que os estudantes adquiram
formação e conhecimentos na área dos compostos organometálicos, nomeadamente nos seus métodos de
síntese e propriedades, na sua caracterização estrutural e na sua aplicação em transformações de Química
Orgânica, mas que ao mesmo tempo sejam capazes de transmitir esses conhecimentos aos colegas de curso.
A componente de Síntese Inorgânica segue uma metodologia semelhante no entanto optou-se por focar um
caso de estudo que permita ao aluno ter uma componente de ensino experimental. O aluno tem assim
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oportunidade de aplicar a um caso de síntese inorgânica metodologias de pesquisa e discussão de trabalho,
complementando essas tarefas com execução experimental que inclui a elaboração de um relatório de
atividades. Optou-se por propor um trabalho que inclui aspetos importantes de síntese de sólidos inorgânicos
nomeadamente relacionados com a química de nanomateriais funcionais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods of this course are organized inn a way that students can: i) carry out an individual study
on a topic of Organic Chemistry/Organometallic Chemistry, accompanied by the teacher in tutorial sessions,
and ii) prepare a powerpoint presentation to convey the knowledge they have studied throughout the semester
to their colleagues in a specific class for this purpose. However, written monographs and presentations are
delivered to the teacher and who made it available to colleagues, after correction if necessary, for everyone to
prepare for class presentation on the topics, since all are called to discuss and ask questions about the theme
presented/discussed in a seminar type session. The teacher will classify these interventions/questions. It is
expected that students acquire knowledge and training in the field of organometallic compounds, specifically in
their methods of synthesis and properties, in their structural characterization and their application in organic
chemistry transformations, but at the same time if they are capable of transmitting this knowledge to
classmates. The component of inorganic synthesis follows a similar methodology but was directed to focus on a
case study that allows the student to have a moment of experimental practice. Thus the student has the
opportunity to acquire from a case study some methodologies of inorganic synthesis and perform a detailed
discussion of the work, which is then complemented with practical tasks that include a report of activities. The
selected topic includes important aspects of synthesis of inorganic solids particularly related to the chemistry
of functional nanomaterials.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-FA Carey, RJ Sundberg, Advanced Organic Chemistry (5th Edition), 2007, Springer–Verlag.
-RH Crabtree, The Organometallic Chemistry of the Transition Metals. 2009, John Wiley & Sons.
-I Omae, Applications of Organometallic Compounds. 1998, Wiley.
-C Nájera, M Yus, Functionalized Organolithium Compounds: New Synthetic Adventures, Curr. Org. Chem. 7,
(2003) 867-926.
-Ei-Negishi, Handbook of Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis, John Wiley, 2002.
-N Krause, Modern Organocopper Chemistry, Wiley-VCH, 2002 
-W. Lin, “Solid State Chemistry in General Chemistry Laboratory: The Intercalation of Hydrogen in Tungsten
Oxide”, Chemical Education Journal 4 (2000) 4-12.
-CG Granqvist, Progress in Electrochromics: Tungsten Oxide Revisited, J. Electrochimica Acta 44 (1998) 3005–
3015.
-HIS Nogueira, AMV Cavaleiro, J Rocha, T Trindade, JD Pedrosa de Jesus, Synthesis and characterization of
tungsten trioxide powders prepared from tungstic acids, Materials Research Bulletin 39 (2004) 683–693.

Mapa X - FRONTEIRAS EM QUÍMICA INORGÂNICA/ FRONTIERS IN INORGANIC CHEMISTRY - 43322

6.2.1.1. Unidade curricular:
FRONTEIRAS EM QUÍMICA INORGÂNICA/ FRONTIERS IN INORGANIC CHEMISTRY - 43322

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tito da Silva Trindade – 15T; 10OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Luísa Daniel da Silva – 15T; 10OT

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular (UC) pretende que o doutorando adquira conceitos na fronteira do conhecimento de
tópicos selecionados em Química Inorgânica. Pretende-se que a partir de conhecimentos fundamentais
anteriormente obtidos, o aluno possa aprofundar esses conhecimentos em contexto mais avançado
nomeadamente tendo em conta desenvolvimentos recentes ao nível da Química de Estado Sólido,
Nanociências e Química de Coordenação. Trata-se de uma UC que funciona por ensino tutorial, pretendendo-se
que o doutorando desenvolva competências autónomas de pesquisa e aplicação de conceitos de Química
Inorgânica em situações novas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:



12/23/2015 ACEF/1516/11032 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ec31bf75-4b11-eb2e-b164-561f68349b5d&formId=ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93&lan… 38/104

This curricular unit (UC) aims to provide to the doctoral student concepts at the frontier of knowledge of
selected topics in Inorganic Chemistry. It is intended that based on fundamental knowledge previously obtained,
the student can deepen this knowledge in a more advanced context particularly given recent developments in
terms of Solid State Chemistry, Nanoscience and Coordination Chemistry. This UC involves mainly tutorial
teaching, in order for the doctoral students to develop skills ofor autonomous research and application of
Inorganic Chemistry concepts in new situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I- Estrutura de Sólidos Cristalinos
-Estruturas típicas simples 
-Estruturas de óxidos e sulfuretos metálicos mais complexos
II- Propriedades de sólidos
-Defeitos
-Sólidos não estequiométricos
-Difusão em sólidos
-Vidros
III- Química de coordenação
-Iões complexos (bloco d)
-Bioinorgânica e nanomedicina
-Espetros eletrónicos 
-Complexos de lantanídeos
-Compostos organometálicos e catálise

6.2.1.5. Syllabus:
I- Structure on crystalline solids
-Typical simple structures.
-Structures on metal oxides and sulfides more complex.
II- Properties of solids
-Defects
-Non-stoichiometric solids
-Diffusion in solids
-Glasses
IV- Coordination chemistry
-Complex ions (d block)
-Bioinorganic chemistry and nanomedicine
-Electronic spectra
-Lanthanide complexes
-Organometalic compounds and catalysis

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

A Unidade Curricular de Fronteiras em Química Inorgânica inclui blocos de diversos tópicos que permitem ao
doutorando adquirir conhecimento avançado nesta área disciplinar, em particular tendo em conta não apenas
as suas implicações ao nível dos nanomateriais e nanociências em geral, mas também na interface com outras
áreas. Para os diferentes blocos de tópicos exige-se que o aluno recorra autonomamente a literatura científica
e sua integração em contextos mais avançados. Este objetivo é facilitado através do ensino de base tutorial
com uma componente forte em resolução e discussão de exercícios.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit of Frontiers in Inorganic Chemistry includes distinct blocks of topics that allow the doctoral
student to acquire advanced knowledge in this subject area, in particular taking into account not only its
implications in terms of nanomaterials and nanosciences, but also the interface with other areas. For the
different blocks of topics it is required that the student autonomously refer to scientific literature and performs
its integration in more advanced contexts. This is facilitated through tutorial-based teaching with a strong
emphasis on resolution and discussion of exercises.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC é frequentada por uma reduzido número de alunos o que permite que haja um acompanhamento muito
próximo dos alunos, nomeadamente ao nível da proposta de exercícios e discussão de temáticas. A primeira
fase das aulas corresponde a avaliar o estado do conhecimento do aluno ao nível de diferentes tópicos em
Química Inorgânica. Esta primeira fase permite que o desenvolvimento de tópicos mais avançados se ajuste ao
perfil do aluno, procurando-se que na medida do possível lhe sejam dadas bases em matérias para as quais
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tenha sido detetadas lacunas. O aluno é posteriormente suscitado a resolver exercícios e pesquisar sobre
determinados tópicos, ocorrendo discussão dos mesmos ao longo do semestre com os docentes. A avaliação
é realizada por teste final de avaliação com possibilidade de consulta.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The UC involves a small number of students which allows for a close monitoring of students, particularly in
terms of the proposed exercises and discussion topics. The first phase of the classes aim to assess the state of
knowledge of the student in terms of the different topics in Inorganic Chemistry. This first phase enables that the
development for more advanced topics is adapted to the profile of the student, allowing that some basic
concepts could be provided for the cases detected as necessary. The student is then incentivated to solve
exercises and literature search on certain topics, by discussion during the semester with the teachers. The
evaluation is carried out by a final test with literature aid.

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

A metodologia de ensino tipo tutorial adotada é a mais adequada e, eventualmente, a que melhor cumpre os
requisitos de aprendizagem de tópicos avançados, neste caso em Química Inorgânica. Permite para alem disso
ajustar a estratégia de ensino e nível de abordagem das matérias ao perfil do doutorando, ajustando a
metodologia durante o próprio processo de aprendizagem e mediante monitorização feita pelos docentes em
conjunto com os alunos. Os tópicos em discussão podem ser igualmente associados a temáticas de interesse
para o aluno, como por exemplo assuntos relacionados com a sua tese.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Learning by a tutorial method as such adopted here is appropriate and eventually, that one that best meets the
learning requirements of advanced topics, in this case in Inorganic Chemistry. Moreover, it allows the
adjustment of teaching strategies and pedagogical approaches to the knowledge level demonstrated by the
doctoral student, by adjusting the methods during the learning process and by monitoring the learning outcomes
by the teachers together with the students. The topics under discussion may also be associated with themes of
interest to the student, such as issues related to his/her thesis.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Inorganic Chemistry-Shriver & Atkins, P. Atkins et al, 5th Edition, W. H. Freeman and Company, New York
(2010).
- Nanochemistry- a chemical approach to nanomaterials, G. Ozin & A. C. Arsenault, RSC Publishing, Cambridge
(2005), ou qualquer outra edição.
- Physical Inorganic Chemistry- A Coordination Chemistry Approach, S. F. A. Kettle, Spektrum Academic
Publishers, Oxford (1996), ou qualquer outra edição.

Mapa X - METODOS BIOMOLECULARES I / BIOMOLECULAR METHODS I 47688

6.2.1.1. Unidade curricular:
METODOS BIOMOLECULARES I / BIOMOLECULAR METHODS I 47688

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Rodrigues das Neves- 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno desenvolva e aperfeiçoe as competências necessárias para a resolução de problemas
científicos no âmbito da Bioquímica, particularmente no que diz respeito à análise de proteínas. Pretende-se
que perante determinado problema científico saiba escolher e aplicar as metodologias analíticas adequadas de
forma a responder às questões científicas que originaram o trabalho. Por fim pretende-se que o aluno seja
capaz de integrar, apresentar e discutir os resultados obtidos de uma forma critica.
Após a realização desta unidade curricular os alunos deverão saber:
-Aplicar diversas técnicas e metodologias de biologia molecular para o estudo de problemas relacionados com
análise de proteínas. 
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-Utilizar os conhecimentos no delineamento de experiências e projetos. 
-Organizar, interpretar e apresentar os resultados de forma clara e objetiva. 
-Fazer uma reflexão crítica do trabalho quer do ponto de vista do problema em estudo quer da adequação das
metodologias utilizadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students develop and refine the skills necessary to address scientific problems related to
protein analysis. They must be able to choose and apply the appropriate analytical methodologies in order to
answer the questions that led to the scientific work. Finally, it is also intended that students integrate, present
and critically discuss the obtained results.
After completion of this curricular unit students should:
-be able to perform several experimental techniques for the study of problems related to protein analysis.
-Use acquired knowledge for the design of experiments and projects.
-Organize, interpret and present the results in a clear and objective way.
- Make a critical reflection of the work from the point of view of the problem under study or about the
appropriateness of the methodologies used.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Problema científico em estudo: Avaliação da atividade anti-inflamatória de diversos inibidores farmacológicos.
I. Obtenção e preparação da amostra; 
II: Quantificação da proteína total;
III: Zimografia e SDS-PAGE; 
IV: Coloração dos géis;
V: Western-blotting; 
VI: Outras abordagens para o estudo de proteínas: FACS, Imunocitoquímica, imunohistoquímica, ELISA, Arrays
de proteína.
VII: Digestão enzimática e identificação de proteínas por espectrometria de massa; 
VIII: Utilização de ferramentas bioinformáticas para tratamento de dados.

6.2.1.5. Syllabus:
Scientific problem under study: Evaluation of anti-inflammatory activity of various pharmacological inhibitors.
I. Collection and preparation of the sample,
II: Quantification of total protein, 
III: SDS-PAGE and zymography, 
IV gel staining procedures, 
V: Western-blotting; 
VI: Other approaches to the study proteins: FACS, Immunocytochemistry, immunohistochemistry, ELISA,
protein arrays
VII: Enzymatic digestion and identification of proteins by mass spectrometry;
VIII: Use of bioinformatics tools for data processing.

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

O plano de estudos desta unidade curricular está estruturado de forma a conferir uma formação base relativa
às principais técnicas laboratoriais usadas no estudo de proteínas. Os conteúdos programáticos são deste
modo coerentes com os objectivos traçados para a unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this curricular unit is structured to provide a training base on the main laboratory techniques
used in the study of proteins. The study plan is therefore consistent with the objectives of the curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem um carácter essencialmente prático. Está organizada como um trabalho laboratorial
em contínuo em que se pretende responder a um problema científico previamente colocado. Os alunos
trabalham em grupos de 2 participando ativamente na execução de trabalho experimental. A avaliação é de
caracter discreto: 30% participação, 50% relatório final e 20% apresentação oral dos resultados.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is mainly practical. It is organized as a continuous laboratorial work where it is intended to
answer to a previously formulated scientific problem. Students work in groups of two and actively participate in
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the execution of experimental work. The evaluation is discreet in nature: 30%participation, 50% final report and
20% oral presentation of the results.

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

O principal objectivo da presente unidade curricular é o de dotar os alunos de valências que lhes permitam
encarar de forma critica problemas científicos no âmbito de Bioquímica e Biologia, particularmente aqueles
relacionados com a análise de proteínas. Deste modo em termos de metodologia de ensino a unidade curricular
tem uma forte componente prática. Os alunos trabalham em grupos de 2 elementos de forma a poderem
participar ativamente na execução dos procedimentos experimentais. É dada grande enfase à apreciação
crítica dos resultados obtidos assim como à forma de os apresentar.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main objective of this curricular unit is to provide students valences that will allow them to critically
approach scientific problems in Biochemistry and Biology areas, particularly those related to protein analysis.
Therefore in terms of the teaching methodology the curricular unit has a strong practical component. Students
work in small groups of 2 elements in order to actively participate in the experimental procedures. It is also
given great emphasis to the critical appraisal of the results as well as how to present them.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L., and Randall, R. J., “Protein Measurement with the Folin Phenol
Reagent,” Journal of Biological Chemistry, 193 (1951): 265- 275.
-Speicher, D.W. (2004) Proteome Analysis. Interpreting the Genome, Elsevier. 
-Westermeir, R., Naven, T. (2002) Proteomics in Pratice: A laboratory manual of proteome analysis; Wiley-VCH. 
-Coligan J.E., Dunn B.M., Speicher D.W., Wingfield P.T, Ploegh H.L (2007) Current Protocols in Protein Science,
John Wiley and Sons Inc, New York. 
-Walker J. (1996) The Protein Protocols Handbook, Humana Press Inc., New Jersey. 
-Westermeier, R. and S. Gronau (2005) Electrophoresis in practice: a guide to methods and applications of DNA
and protein separations, Weinheim: Wiley-VCH. 
-Simpson, R. (2003) Proteins and Proteomics: A Laboratory Manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory
Press. 
-Nelson, D. L. , Cox, M.M. (2008) Lehninger - Principles of biochemistry, 5th Ed, W.H. Freeman and Company, NY.

Mapa X - METODOS BIOMOLECULARES II / BIOMOLECULAR METHODS II 40164

6.2.1.1. Unidade curricular:
METODOS BIOMOLECULARES II / BIOMOLECULAR METHODS II 40164

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Miguel Rodrigues das Neves- 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno desenvolva e aperfeiçoe as competências necessárias para a resolução de problemas
científicos no âmbito da Bioquímica, particularmente no que diz respeito à análise de ácidos nucleicos e
estrutura de proteínas. Pretende-se que perante determinado problema saibam escolher e aplicar as
metodologias adequadas de forma a responder a questões científicas. Pretende-se que o aluno seja capaz de
integrar, apresentar e discutir os resultados obtidos de uma forma critica.
Após a realização desta unidade curricular os alunos deverão saber:
-Aplicar diversas técnicas ao estudo de problemas relacionados com análise de ácidos nucleicos e análise de
estrutura de proteínas. 
-Utilizar os conhecimentos em Bioquímica no delineamento de experiências e projetos. 
-Organizar, interpretar e apresentar os resultados de forma clara e objetiva. 
-Fazer uma reflexão crítica do trabalho quer do ponto de vista do problema em estudo quer da adequação das
metodologias utilizadas.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students develop and refine the skills necessary to address scientific problems related to
nucleic acid analysis and protein structure. They must be able to choose and apply the appropriate analytical
methodologies in order to answer the questions that led to the scientific work. Finally, it is also intended that
students integrate, present and critically discuss the obtained results.
After completion of this curricular unit students should:
-Be able to perform several experimental techniques for the study of problems related to nucleic acid analysis
and protein structure analysis.
-Use knowledge in Biochemistry for the design of experiments and projects.
-Organize, interpret and present the results in a clear and objective way.
- Make a critical reflection of the work from the point of view of the problem under study or about the
appropriateness of the methodologies used.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Determinação de estrutura de proteínas por RMN: 
Spin nuclear; Populações de spins; Magnetização, excitação; o FID; Relaxação; O desvio químico.
- RMN 1D; O “Lock”; Permuta química; Sequências de impulsos em RMN; Acoplamento escalar; O NOE; RMN
1D de aminoácidos e proteínas
- Aquisição e processamento de experiencias 2D; COSY; TOCSY;NOESY;
- Estratégias de identificação sequencial; Comparação de espectros TOCSY eNOESY
- Determinação de estruturas 3D. Estratégias para proteínas > 20 kDa
- Utilização de programa Sparky a para a identificação sequencial de espectros e para a analise CSI

Genética Molecular:
-DNA não codificante;
-polimorfismos; múltiplos alelos; short tandem repeats. A frequência alélica. 
- Amplificação por PCR. 
- Electroforese dos produtos de PCR

Expressão Génica: 
- RT-PCR e real time RT-PCR; 
- Sondas usadas para monitorização; 
- Desenho de primers; 
- Extracção de RNA; 
- Síntese de cDNA. 
- Amplificação PCR;
- Análise quantitativa

6.2.1.5. Syllabus:
Structure determination of proteins by NMR: 
- Nuclear Spin, spin populations; Magnetization, excitement, the FID; relaxation, the chemical shift; - 1D protein
NMR. The "Lock"; Chemical Swapping; Pulse Sequences in NMR; scalar coupling; -The NOE; 1D NMR for
amino acids and proteins
- Acquisition and processing of 2D experiments, COSY, TOCSY, NOESY
- Strategies for sequential identification; comparison of TOCSY and eNOESY spectra 
- Determination of 3D structures. Strategies for proteins> 20 kDa
- Use of the Sparky program for sequential spectra identification and for CSI analysis 

Molecular Genetics: 

- noncoding DNA; polymorphisms; multiple alleles; short tandem repeats. The allelic frequency; 
- PCR amplification; 

- Electrophoresis of PCR products

Gene Expression: 

- RT-PCR and real time RT-PCR; 
- Probes used; 

- Design of primers; 
- Extraction of RNA; 

- cDNA Synthesis. 
- PCR amplification; Quantitative Analysis

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

curricular.
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O plano de estudos desta unidade curricular está estruturado de forma a conferir uma formação base relativa

às principais técnicas laboratoriais usadas no estudo de ácidos nucleicos e estrutura de proteínas. Os
conteúdos programáticos são deste modo coerentes com os objectivos traçados para a unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of this curricular unit is structured to provide a training base on the main laboratory techniques
used in the study of nucleic acids and protein structure. The study plan is therefore consistent with the

objectives defined for the curricular unit.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A unidade curricular tem um carácter essencialmente prático. Está organizada em três módulos de trabalho
laboratorial: Expressão génica, Genética Molecular e RMN de proteínas. Os alunos trabalham em grupos de 2

participando ativamente na execução de trabalho experimental. A avaliação é de caracter discreto tendo os
diferentes módulos a seguinte contribuição: Expressão Génica: 40%; Genética Molecular: 30%; RMN de
proteínas:30%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit is organized into three laboratory work modules: Gene expression, Molecular Genetics and

protein NMR. Students work in groups of two and actively participate in the execution of experimental work. The
rating is discrete in nature having the different modules the following contribution: Gene Expression: 40%;
Molecular Genetics: 30%, NMR of proteins: 30%

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

O principal objectivo da presente unidade curricular é o de dotar os alunos de valências que lhes permitam
encarar de forma critica problemas científicos no âmbito de Bioquímica, particularmente aqueles relacionados

com a análise de RNA, DNA e estrutura de proteínas. Deste modo em termos de metodologia de ensino a
unidade curricular tem uma forte componente prática. Os alunos trabalham em grupos de 2 elementos de forma
a poderem participar ativamente na execução dos procedimentos experimentais. É dada grande enfase à

apreciação crítica dos resultados obtidos assim como à forma de os apresentar.

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

The main objective of this curricular unit is to provide students valences that will allow them to critically
approach scientific problems in Biochemistry areas, particularly those related to RNA, DNA and protein
structure analysis. Therefore in terms of the teaching methodology the curricular unit has a strong practical

component. Students work in small groups of 2 elements in order to actively participate in the experimental
procedures. It is also given great emphasis to the critical appraisal of the results as well as how to present

them.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- V.M.S. Gil e C.F.G.C. Geraldes, “Ressonância Magnética Nuclear (Fundamentos, Métodos e Aplicações)”,
Fundação Calouste Gulbenkian, 1987.
- J.N.S. Evans, “Biomolecular NMR Spectroscopy”, OUP, 1996.

- P.J. Hore, Nuclear Magnetic Resonance, OUP, 1998.
- http://www.cgl.ucsf.edu/home/sparky/manual/index.html

- Benecke M, (1997). DNA typing in forensic medicine and in criminal investigations: a current survey,
Naturwissenschaften 84, 181–188.

- Butler JM et al., (2003). Allele frequencies for 15 autosomal STR loci on U.S. Caucasian, African American, and
Hispanic populations, J Forensic Sci. 48, 908–911.

- Nolan, T., Hands, R. E., and Bustin, S. A. (2006) Quantification of mRNA using real-time RT-PCR. Nat. Protocols
1, 1559-1582.

- Kubista, M., Andrade, J. M., Bengtsson, M., Forootan, A., Jonak, J., Lind, K., Sindelka, R., Sjoback, R., Sjogreen,
B., Strombom, L., Stahlberg, A., and Zoric, N. (2006) The real-time polymerase chain reaction. Mol Aspects Med
27, 95-125.

Mapa X - PROJETO DE TESE I/THESIS PROJECT I

6.2.1.1. Unidade curricular:

PROJETO DE TESE I/THESIS PROJECT I
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tito da Silva Trindade- 30PL; 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Orientadores de estudos de doutoramento na área das Nanociências e Nanotecnologia.

PhD supervisors in the area of Nanosciences and Nanotechnology

Orientadores/Supervisores at 2014/2015:
Tito da Silva Trindade

Andrei Leonidovitch Kholkine
Duncan Fagg

Florinda Mendes da Costa
Iola Melissa Fernandes Duarte
João Paulo Costa Tomé

Paula Alexandrina de Aguiar Pereira Marques
Teresa Maria Fernandes Rodrigues Cabral Monteiro

Helena Isabel Seguro Nogueira
Fernao Rodrigues Vistulo de Abreu

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

Esta UC pretende que o aluno desenvolva autonomia na definição do seu percurso científico, identificando os
principais desafios na área do seu plano de trabalhos e a definição de uma metodologia para os abordar,

adquirir capacidade de compreensão sistemática no domínio científico e tecnológico de estudo e
competências, aptidões e métodos de investigação no domínio científico e tecnológico de estudo;

Esta UC requer um estudo aprofundado da área de conhecimento fortemente suportada pelos seus

orientadores. A avaliação é feita mediante a apresentação de um relatório do estado da arte na temática em
estudo e um plano de trabalho para a Tese de Doutoramento, com defesa perante um júri constituído para o

efeito.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this course is to develop on the student autonomy in the definition of his working plan, identifying the

major challenges in his scientific subject and defyning the methodologies to tackle them; ability to
systematically understand the scientific and technological field of study; and skills and research methods in the

scientific and technological field of study;
This course requires a deep study of the scientific area of study, strongly supported by the supervisors. The

assessment is performed on the basis of a state of the art report within the area of the research topic and a
work plan for the PhD thesis, with presentation and discussion in front of a jury.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

NA

6.2.1.5. Syllabus:
NA

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

NA

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

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nesta UC o ensino é tutorial sendo o trabalho do aluno fortemente suportado por parte do Orientador. O aluno
deverá ter acesso a fontes de informação que lhe permitam claramente perspetivar a área de trabalho e

realizar um estudo de estado da arte sobre ela, assim como identificar potenciais problemas e levantar
hipóteses que o conduzam à proposta de uma metodologia para os resolver.
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A avaliação é feita através da apresentação oral do trabalho perante um júri nomeado pela comissão científica
do Programa Doutoral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course uses a tutorial teaching methodology where the student's work is strongly supported by the

guidance and orientation of his PhD Advisor. The student must have access to information sources that will
provide him with a comprehensive vision of the scientific field so that he will be able to carry out a study on the

state of the art, as well as to identify problems and hypotheses that will lead him to the proposal of methodology
to tackle them in the form of a working plan for his PhD thesis.
The evaluation is made by the oral presentation of the work developed in front of a jury nominated by the

Scientific Commission of the PhD Program.

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

curricular.
Esta UC sendo fortemente focada no desenvolvimento de competências de autonomia e na aquisição de
conhecimentos aprofundados numa área específica do conhecimento por parte do aluno requer uma

metodologia de ensino personalizada, adequada às características do aluno e dirigida ao assunto em estudo,
para o qual apenas a orientação tutorial é adequada. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is heavily focused on the development of autonomy skills and in acquiring deep and specialized

knowledge on a particular field of work by the student. It requires thus a personalized teaching that is tailored to
the student’s idiosyncrasies and learning type, and directed to the scientific subject under investigation. Only
the tutorial supervision is adequate to these purposes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
NA

Mapa X - TECNOLOGIAS DE MICRO E NANO PROCESSAMENTO

6.2.1.1. Unidade curricular:
TECNOLOGIAS DE MICRO E NANO PROCESSAMENTO

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

Manuel Pedro Fernandes Graça- 30T; 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir o tema como base fundamental de Engª e Ciência de Materiais e o seu carácter fundamental para o

desenvolvimento tecnológico. Conhecer a sua relação transversal com outras áreas do conhecimento.
Apresentar téc. físicas e químicas de prep. de materiais a nível lab.l. Associar a cada técnica os principais

parâmetros que podem ser controlados e possíveis relações, estrutura final do material e respectivas
propriedades físicas e/ou químicas.
Adquirir conhecimentos que permitam a transposição do método usado em laboratório para ambiente

industrial. 
Adquirir hábitos de rigor científico e de sentido crítico. O doutorando deve saber apresentar os conceitos

básicos de vários métodos de preparação de materiais assim como discutir processos de preparação
laboratorial e industrial. Desenvolver as capacidades de raciocínio, indispensáveis ao longo do curso e na vida

profissional. Fomentar a discussão e a análise, contrariando a tendência para a aplicação automática de
fórmulas/métodos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduce the theme as the foundation of Eng. and Materials Science and its fundamental nature for

technological development. Knowing the cross-links with other areas. Present physical and chemical tech. for
preparing materials at the lab. level. Associating to each technic the key parameters that can be controlled and
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the possible relationships between those parameters with the final structure of the material and its phys. and
chem. properties.

Acquire knowledge that enables the implementation of the method used in the laboratory to industrial
environment. Acquire habits of scientific rigor and critical sense.

The doctoral student must know how to present the basics of various methods of preparing materials and
discuss procedures for laboratory and industrial preparation.

Develop reasoning skills, indispensable throughout the course and in professional life. Foment discussion and
analysis, bucking the trend for the automatic application of formulas / methods. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Propriedades de materiais

(a) mecânicas;
(b) elétricas;
(c) térmicas;

(d) magnéticas;
(e) ópticas;

(f) deteriorativas.
- Classificação de materiais

(a) metais;
(b) cerâmicos;

(c) polímeros
(d) compósitos;

(e) semicondutores.
- Aplicações

(a) Estruturais
(b) Térmicas
(c) Electroquímicas

(d) Ambientais
(e) Biológicas, Bioquímicas, Biofísicas.

- Processos de preparação
(a) pós e cerâmicos; 

(b) vidros e vidros cerâmicos; 
(c) filmes espessos e finos;

Técnicas:
(a) de solução: 

precipitação / coprecipitação;
hidrólise forçada;
síntese hidrotérmica;

método de sol-gel;
hidrólise de organometálicos;

(b) de vaporização de solvente
spray-drying (atomização);

spray-pirólise (decomposição evaporativa);
freeze-drying;

(c) de fase vapor
vaporização – condensação;

reacção entre vapores;
reacção sólido-vapor; 
(d) de decomposição de precursores

decomposição de sais;
pirólise de polímeros;

(e) de fusão
(f) de preparação de vidros cerâmicos

(g) de formação de filmes

6.2.1.5. Syllabus:

- Properties of materials
( a) mechanical ;

( b ) electrical ;
( c ) thermal;

( d ) magnetic;
( e) optics;
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( f ) spoilage .
- Classification of materials

( a) metal;
( b ) ceramics;
( c ) polymers

( d ) composites;
( e) semiconductors.

- Applications
( a) Structural

( b ) Thermal
( c ) Electrochemical

( d ) Environmental
( e) Biological , Biochemical , Biophysical .

- Process for the preparation of
( a) powders and ceramics;
( b ) glasses and glass ceramics;

( c ) thick and thin films;
Techniques:

( a) Solution:
precipitation / coprecipitation ;

forced hydrolysis;
hydrothermal synthesis ;

sol-gel method;
(b) vaporization of solvent

spray drying ( atomization );
spray - pyrolysis ( evaporative decomposition) ;
freeze-drying ;

(c) vapor phase
vaporization - condensation ;

reaction between steam;
solid -vapor reaction ;

( d ) Decomposition of precursors
decomposition of salt;

pyrolysis of polymers ;
( e) melting

( f ) preparation of ceramic glass
( g ) film-forming

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

curricular.
Esta UC tem por objectivo, e de acordo com o seu próprio nome “Tecnologias de Micro e Nano

processamento”, apresentar de forma sistemática as técnicas mais usadas na preparação de materiais, sua
ligação com as propriedades finais dos mesmos materiais e consequente aplicação ou aplicações

tecnológicas. Tem por objectivo aumentar o conhecimento científico e técnico dos alunos de doutoramento
contribuindo assim para a promoção do know-how cientifico e tecnológico nacional, promover
sustentadamente a criatividade e a inovação, aplicada a processos de preparação e modificação de materiais.

Nesta medida, os objectivos da UC aqui proposta, entendidos como um dos pilares para a formação de
especialistas para as áreas da física, química e engenharia de materiais e em particular na área da

nanotecnologia.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims, and according to his own name "Micro and Nano processing Technologies", to present in a

systematic way the techniques most used for the preparation of materials, their relation with the final properties
of the materials and subsequent technological application or applications. Aims to increase the scientific and

technical knowledge of PhD students and thus contributing to the promotion of national scientific know-how and
sustainably promote the creativity and innovation applied to methods of preparation and modification of

materials. To this extent the objectives of this UC, proposed here, understood as one of the pillars for the
training of specialists in the areas of physics, chemistry and materials science and engineering and particularly

in the area of nanotechnology.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular é leccionada numa fase inicial no formato de aula expositiva, onde os conteúdos são

apresentados e posteriormente, numa forma progressiva e no formato de orientação tutorial, através da
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apresentação por parte de cada doutorando de uma técnica de preparação especifica promovendo uma

posterior análise e discussão conjunta. São realizadas visitas especificas a unidades fabris e a laboratórios de
investigação aplicada tendo em vista a transposição entre o método analisado na perspectiva laboratorial e a

sua possível implementação em larga escala.
O método de avaliação desta UC baseia-se num trabalho individual escrito e respectiva defesa oral, sobre uma

determinada técnica, técnicas ou métodos de preparação de um determinado material, relatórios sobre as
técnicas de preparação e transformação de materiais observadas em ambiente industrial ou laboratório

específico, e na análise e discussão de um artigo científico associado à temática da UC.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is taught at an early stage in the lecture format, where the contents are presented and

subsequently, in a progressive form and in the format of tutorial orientation by submitting to each doctoral
student a specific preparation technique which will present and discuss promoting a further analysis and

debate. Specific visits to factories/industries and research laboratories applied with a view to implementation
between the method analyzed in the laboratory perspective and its potential implementation on a large scale are

realized.
The evaluation method of this course is based on: a) an individual written and oral defense work about a
particular technique or techniques or methods of preparation of a specific material; b) reports on the

preparation techniques and materials processing observed in industrial environment or specific laboratory; c)
the analysis and discussion of a scientific paper associated to the topic of UC .

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

A UC encontra-se focada em fornecer conhecimentos básicos de diversos métodos físicos e químicos de

preparação de materiais, fundamentais para este tipo de curso. Pretende também com a metodologia usada,
desenvolver competências para alargar a visão no sentido da transposição de métodos laboratoriais para a

realidade industrial. A análise e crítica de resultados/propriedades versus métodos de preparação será
privilegiada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
UC is focused on providing a basic understanding of various physical and chemical methods of preparing
materials for this type of key travel. Also using the methodology used to develop skills to enlarge on the

transposition of laboratory methods for industrial reality. The analysis and critique of results / properties versus
methods of preparation will be privileged.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Zumdahl, Steven S., Chemistry , 3rd Ed., D.C. Heath and Company, Lexington, MA (1993).

Askeland, Donald R., The Science and Engineeing of Materials, 3rd Ed., PWS Pub. Co., Boston (1994).

Chung, D.D.L.,Carbon Fiber Composites , Butterworth-Heinemann, Boston (1994).

Chung, D.D.L., Ed.,Materials for Electronic Packaging , Butterworth-Heinemann, Boston (1995).

Ohring, Milton, Engineering Materials Science, Academic Press, San Diego (1995).

Schaffer, James P., Saxena, Ashok, Antolovich, Stephen D.,Sanders, Thomas H., Jr., and Warner, Steven B.,The
Science and Design of Engineering Materials, 2nd Ed.,McGraw-Hill, Boston (1995).

Nanomaterials : synthesis, properties and applications. ed. by A. S. Edelstein and R. C. Cammarata, Bristol :

Institute of Physics Publishing, 1996. XXII, 596 p. : il.. ISBN 0-7503-0358-1

Smith, William F.,Principles of Materials Science and Engineering, 3rd Ed., McGraw-Hill, New York (1996).

Mapa X - LABORATÓRIOS DE MICROSCOPIA ELETRÓNICA DE TRANSMISSÃO

6.2.1.1. Unidade curricular:
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LABORATÓRIOS DE MICROSCOPIA ELETRÓNICA DE TRANSMISSÃO

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

Augusto Luis Barros Lopes – 30T; 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos da unidade curricular (UC) são:

- A aquisição de competências para a realização, com autonomia, de trabalhos de investigação utilizando
microscopia eletrónica de transmissão (TEM);

- Aumentar a capacidade para a seleção e aplicação independente de técnicas experimentais avançadas na
resolução de problemas complexos de natureza científica e tecnológica.

No fim da UC o aluno deve ser capaz de:
- Selecionar e utilizar corretamente as técnicas mais indicadas para preparar amostras para TEM;

- Conhecer os princípios de funcionamento e ser capaz de operar o microscópio eletrónico de transmissão e
equipamentos associados;

- Interpretar corretamente as imagens de microscopia eletrónica, padrões de difração de eletrões e resultados
de espectroscopia de eletrões;

- Realizar cálculos e simulações de imagens HRTEM, padrões de difração de eletrões e resultados de
espectroscopia de eletrões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The goals of the course are:
- Acquisition of necessary skills to perform, autonomously, research work using transmission electron

microscopy (TEM);
- Enhance the capability of independent selection and application of advanced experimental techniques to solve

complex problems of science and technology.

Upon completion of this course the student should be able to:
- Select and use correctly the techniques more appropriate to prepare samples for TEM;
- Know the operation principles and operate the TEM instrument and associated instruments;

- Interpret the TEM images, diffraction patterns and electron spectroscopy data;
- Perform calculations and simulations of HRTEM images, diffraction patterns and electron spectroscopy data.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Preparação de amostras cerâmicas, metálicas, poliméricas e biológicas para TEM;
- Constituição e princípios de funcionamento do microscópio eletrónico de transmissão;

- Operações de inicialização, ajuste da emissão do feixe eletrónico, alinhamentos do feixe, focagem, correção
de astigmatismo, ajuste do contraste e registo da imagem. Procedimentos de segurança e operações de

finalização.
- Imagens TEM e difração de eletrões. Seleção dos modos de imagem e difração. Difração de área selecionada

e nano-difração. Reorientação cristalográfica de cristais. Indiciação de difratogramas de eletrões (monocristais
e policristais) e cálculo da direção cristalográfica do feixe de eletrões. Contraste de difração. Imagens de

campo claro e de campo escuro. Imagens de elevada resolução (HRTEM);
- Espectroscopia de eletrões. Análise elemental por espectroscopia EDS e EELS. Análise qualitativa e

quantitativa;
- Processamento e simulação de imagens TEM e de difratogramas de eletrões.

6.2.1.5. Syllabus:

- Preparation of ceramic, metallic, polymeric and biological samples for TEM;
- Structure and work principles of the transmission electron microscope;

- Startup operations, adjustment the electron beam emission, beam alignment, focus and astigmatism
correction, adjustment of contrast and image recording. Safety, standby and turn off procedures;

- TEM image and electron diffraction. Image and diffraction mode selection. Selected area diffraction, and nano-
diffraction. Crystallographic re-orientation of crystals. Indexation of electron diffraction patterns (monocrystals
and polycrystals) and calculation of the crystallographic beam orientation. Diffraction contrast. Bright and dark

field images. High resolution images (HRTEM);
- Electron spectroscopy. Elemental analysis by EDS and EELS. Quantitative and qualitative analysis;
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- Processing and simulation of TEM images and electron diffraction patterns. 

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

curricular.
A seleção de um material para uma dada aplicação tecnológica é condicionada pelas suas propriedades

mecânicas, térmicas, óticas, elétricas, etc. Por seu lado, estas propriedades são determinadas pela estrutura,
microestrutura e composição química do material. Todas estas características podem ser avaliadas até à
escala atómica através da utilização de microscopia eletrónica de transmissão. No entanto, o sucesso desta

caracterização depende fortemente da qualidade das amostras preparadas, da correta seleção das condições
de operação do microscópio e do pós-processamento e interpretação dos resultados.

A UC é um curso laboratorial prático sobre os métodos de análise de materiais por TEM que envolve a

aprendizagem das técnicas de preparação de amostras, constituição e funcionamento dos instrumentos,
princípios do contraste de imagem e da difração de eletrões. O curso inclui ainda tópicos avançados HRTEM,

técnicas de processamento e simulação, espectroscopia EDS e EELS. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The selection of a material for a given technological application is defined by their mechanical, thermal, optical,

electrical, etc. properties. In turn, these properties are determined by the structure, microstructure and
chemical composition of the material. All these features can be evaluated down to atomic scale through the use

of transmission electron microscopy. However, the success of this characterization strongly depends on the
quality of the sample preparation, correct selection of the TEM operation conditions and on the post-processing

and interpretation of the results.

The course is a hands-on course about the characterization of materials by TEM using a stepwise learning of
the sample preparation techniques, constitution and operation of the instruments, principles of the image
contrast and electron diffraction. The course also includes advanced topics on HRTEM, processing simulation

techniques, EDS and EELS spectroscopy. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A componente prática da disciplina de Laboratórios de TEM será ministrada predominantemente em regime
tutorial e em sessões de trabalho com os equipamentos, com grupos de 2-3 alunos.
As aulas dedicadas à simulação de imagem HRTEM e de difratogramas de eletrões serão realizadas em

sessões expositivas com utilização de meios audiovisuais, e continuadas com o trabalho tutorado em grupo
durante a semana.

Procura-se que os alunos reforcem os conteúdos lecionados nas aulas e adquiram uma compreensão
aprofundada sobre os princípios de formação de imagem TEM, difração e espectroscopia de eletrões, fazendo

uma análise dos resultados obtidos.

A avaliação é contínua e inclui as seguintes componentes:

1) Avaliação individual, oral da prática de operação e alinhamento do microscópio TEM, exigindo‐se aprovação;

2) Trabalho individual escrito e apresentação oral de um estudo de caso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The practical components of the TEM laboratories course will be given predominantly in tutorial regime and in

work sessions with the instruments, in small groups of 2-3 students.
The lectures dedicated to HRTEM image and electron diffraction pattern simulations will be presented in

expository sessions, involving media, and extended as tutored group work during the week.
Students are required to reinforce the subjects presented in the lectures and acquire a deeper understanding of

TEM image formation process, diffraction and electron spectroscopy, making and analysis of the results.

The assessment is continuous and includes the following components:

1) Individual oral evaluation of practice of microscope operation and alignment, pass is required;
2) Individual written report and oral presentation of a case study.

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

A UC de Laboratórios de Microscopia Eletrónica de Transmissão é um curso laboratorial projetado para

fornecer aos alunos o conhecimento teórico e treino prático em TEM que possibilite a utilização pelo aluno, de
uma forma independente, desta técnica de caracterização em trabalhos de investigação.

As aulas serão predominantemente constituídas por sessões de trabalho prático com os equipamentos,
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durante as quais os alunos aprendem a preparar as amostras, operar o microscópio TEM e analisar os
resultados experimentais obtidos. Estas sessões de trabalho prático serão acompanhadas por sessões

expositivas onde serão fornecidos os fundamentos necessários à utilização correta da técnica.
A análise dos resultados experimentais em regime tutorial permitirão ao aluno contactar com as questões

práticas da técnica e desenvolver a sua capacidade de análise crítica dos resultados obtidos com a técnica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Laboratories of Transmission Electron Microscopy is a laboratorial course designed to provide to the

students the theoretical knowledge and practical training in transmission electron microscopy that allow the
use by the student, in an independent way, this characterization technique in research work.

The lectures will consist predominantly by experimental work sessions with the equipment, during which the
students learn how to prepare samples, operate the TEM microscope and analyse the experimental results.

These practical lectures will be accompanied by theoretical-practical sessions where the fundamentals
necessary for the correct use of the technique will be addressed.
The analysis of the experimental results in tutorial regime will allow the student to contact with the practical

aspects of the technique and develop his critical analysis about the results provided by the technique.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

D.B. Williams e C.B. Carter, Transmission electron microscopy - textbook for materials science, 3ª edição,
Springer, 2009.
J.C.H. Spence, High resolution electron microscopy, 3ª edição, Oxford University Press, 2003.

P. B. Hirch, Electron microscopy of thin crystals, 2ª edição, Robert E. Krieger Publishing, 1977.
P. J. Goodhew, Specimen preparation in materials science - practical methods in electron microscopy, North

Holland, 1973.
M. Graef e M.E. McHenry, Structure of materials – an introduction to crystallography, diffraction and symmetry,

Cambridge University Press, 2007.

Mapa X - TÉCNICAS AVANÇADAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS

6.2.1.1. Unidade curricular:

TÉCNICAS AVANÇADAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS

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

Augusto Luís Barros Lopes- 30T; 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

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

O aluno aprovado deverá ter demonstrado capacidade para:
- Identificar adequadamente os princípios de operação e lay-out dos sistemas e instrumentos de caracterização

de materiais, identificando o estado de arte de cada técnica, o seu potencial de uso e limites de aplicação;
- Interpretar imagens da estrutura dos materiais, dos padrões de difração e de espectroscopia, com o cálculo

ou simulações dos mesmos,
- Identificar relações de complementaridade entre as técnicas de caracterização,

- Analisar e justificar as técnicas de caracterização escolhidas para o desenvolvimento de componentes do seu
projeto de investigação,

- Executar trabalhos práticos em ambiente de laboratório com domínio dos procedimentos de segurança e
suficiente compreensão da complexidade das técnicas;
- Extrair conclusões com exposições escritas e orais sobre as técnicas e suportar adequadamente os dados de

forma analítica com o uso de barras de erro e a demonstração da validade estatística das conclusões.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The approved student shall have demonstrated the ability to:
- Identify properly the principles of operation and lay-out of apparatus and instruments in use for
characterization of materials, identifying the state of art of each technique, its potential use and application

limits;
- Interpret images of the structure of materials, patterns of diffraction and spectroscopy, with calculating or

simulations thereof,
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- Identify relationships of complementarity between the characterization techniques,
- Analyse and justify the chosen characterization techniques for developing components of his/her research
project,

- Perform practical work in the laboratory with due respect for security procedures and sufficient understanding
of the complexity of the techniques;

- Draw conclusions with written statements and oral comments on the techniques and adequately support the
data analysis with the use of error bars and the demonstration of the statistical validity of conclusions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O programa consta de UE fixas e com opção:
UE1: Técnicas de Difração

Elementos fundamentais, Técnicas de difração da microscopia eletrónica; imagem orientada (OIM). Análise de
orientação, textura, tensão-deformação por difração de raios X e difração de neutrões;

UE2: Técnicas espectroscópicas:
Dispersão inelástica de eletrões; RBS e canalização iónica, espectroscopia de massa de iões secundários,

Espectroscopia de aniquilação de pósitrões (PAS), dispersão de neutrões de pequeno ângulo (SANS),
espectroscopia de correlação angular perturbada (PAC spectroscopy) e outras.

UE3 (com opção): A. Técnicas de síncrotrão e de superfície e outras técnicas avançadas de espectroscopia ou
de microscopia, ou B. Outras técnicas avançadas de interesse para o trabalho de doutoramento do aluno.
Componente prática da unidade curricular: Trabalho com os equipamentos disponíveis e relevantes, técnicas

de simulação de imagem e espectros, sessões de demonstração, visitas de estudo, estudos de caso.

6.2.1.5. Syllabus:

In short, the syllabus consists of two fixed and one option LU:
LU1: Diffraction Techniques:

Fundamental elements, diffraction techniques of electron microscopy, oriented image (IOM). Analysis of
orientation , texture, stress-strain by X-ray diffraction and neutron diffraction;
LU2: Spectroscopic techniques:

Inelastic dispersion of electrons, ion channelling and RBS spectroscopy, secondary ion mass spectroscopy, the
positron annihilation spectrometry (PAS), small-angle neutron dispersion (SANS) spectroscopy, perturbed

angular correlation spectroscopy (PAC) and others.
LU3 (with option): Synchrotron and surface analysis techniques or other advanced techniques of spectroscopy

and microscopy, or B. Any other advanced techniques of interest to the work of doctorate student.
Practical component of the course: Working with the relevant and available equipment, simulation techniques,

demonstration sessions, study visits, case studies.

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

São expostas e discutidas técnicas avançadas de caracterização de materiais, de filmes finos e nanomateriais,
explorando-se os elementos essenciais e faz-se o exercício da sua aplicabilidade com exemplos selecionados e

estudos de casos.
Com a preocupação de que cada aluno atinja os objetivos de aquisição de uma competência real na utilização

destas técnicas avançadas de caracterização e as possa selecionar criteriosa e autonomamente é reforçada
aprendizagem por via das visitas de estudo e da inclusão, regular em cada ano letivo, de sessões com

convidados com incidência especial em técnicas de feixe de iões e difração de neutrões (ITN), análise de
superfície AES e XPS (CEMUP), sincrotrão e espectroscopia de fotoemissão e de absorção, XANES e EXAFS,
CEMDRX-FCUC, para além das técnicas disponíveis na universidade incluídas da mesma forma na

programação. Garante-se, assim, um primeiro contacto direto do conjunto dos alunos com os responsáveis por
estes mesmos laboratórios.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Advanced techniques for characterization of materials, thin films and nanomaterials are exposed and
discussed, by exploiting the essentials and exercising their applicability with selected examples and case

studies.
With the concern that every student achieves the objectives of acquiring a real competence in using these

advanced characterization techniques and to select them carefully and autonomously learning is enhanced
through study visits and regular inclusion, in each academic year of sessions with guest speakers with special

focus on ion beam techniques and neutron diffraction (ITN), surface analysis AES and XPS (CEMUP),
synchrotron, photoemission and absorption spectroscopy, XANES and EXAFS (CEMDRX – FCUC), in addition to

the techniques available in university similarly included in the program. Thus, the discipline ensures a first
direct contact of the pupils with all those responsible for these same laboratories.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A componente teórica inclui aulas expositivas apoiadas por meios audiovisuais, complementadas por
seminários de especialistas e formação obtida por via de cursos curtos. O ensino prático inclui sessões

laboratoriais, sessões de demonstração internas e visitas a outros laboratórios. Segue os módulos do
programa teórico. Permite um acesso flexível em grupos pequenos às infraestruturas e aos programas de

software disponíveis. Está centrado no trabalho individual enquadrado pelos docentes e
especialistas das infraestruturas, privilegiando-se relações baseadas no grupo de investigação. 

A avaliação é contínua. Inclui componentes sumativas resultantes i) dos trabalhos de análise, interpretação e
simulação de espectros e imagens, ii) relatórios da participação nas visitas e iii) com a maior ponderação, a
elaboração e discussão de um relatório de estudo de caso com a aplicação das técnicas de caracterização

estudadas a materiais do projeto de Tese do aluno.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The theoretical component includes lectures supported by media, supplemented with seminars of experts and
training obtained through short courses. The practical teaching includes laboratory sessions, demo sessions
and visits to other laboratories. It follows the modules of the theoretical program and allows flexible access in

small groups to the infrastructure and software programs available. It is centred on the individual work framed
by the lecturers and specialists of the infrastructures, privileging relationships based on the research group.

Assessment is continuous. Includes summative components resulting from i ) the work of analysis,
interpretation and simulation of spectra and images, ii ) reports of participation in visits and iii ) with the

overweight, the preparation and discussion of a report on a case study with the application of studied
techniques of characterization to the materials of student thesis project.

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

curricular.
Condições especificas encontradas nas turmas das unidades curriculares das disciplinas de um 3º Ciclo do

ensino superior tais como maturidade dos discentes, nível de preparação e qualidade dos alunos admitidos,
motivação do aluno para prosseguir o seu plano e projeto pessoal, tomada de decisões com conselho e

monitorização do seu trabalho pelos orientadores ou responsáveis pelo projeto do aluno bolseiro e, ainda, o
número moderado de alunos por disciplina são elementos muito favoráveis para que durante os trabalhos da

disciplina se procure fomentar e exercitar a autonomia do aluno e valorizar a tomada de iniciativa por este.
As aulas de Técnicas Avançadas de Caracterização de Materiais do programa doutoral são um primeiro ponto

de encontro de alunos com formações anteriores de Mestrado ou equivalente nitidamente diferenciadas em
Materiais, Polímeros ou Metalurgia, de Química, Física, Engenharia Mecânica e outras afins, provenientes de
diferentes escolas e de várias nacionalidades. No ensino ministrado procura-se valorizar a interdisciplinaridade

na análise das matérias e o potencial de uso das técnicas e sublinha-se, quando for o caso, a natureza aluno irá
encontrar na sua envolvente.

Através de discussões nas aulas procura-se identificar, caso a caso, a formação anterior de cada aluno, bem
como o tema de doutoramento ou projeto de investigação a que está associado. Na seleção das componentes

do trabalho quer teórico, quer prático, valoriza-se a capacidade de aluno propor aos docentes os temas e
técnicas a tratar. Em todos os trabalhos recebidos para avaliação espera-se encontrar uma apreciação crítica

sobre a pertinência das técnicas analisadas para o progresso dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo aluno
no seu projeto de doutoramento a qual é discutida com o aluno e avaliada de per se.

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

Specific conditions are met by the classes of disciplines of a 3rd cycle of higher education such as maturity of
students, level of preparation and quality of admitted students, student motivation to pursue the personal plan

and project, the taking of decisions with advice and monitoring of their work by supervisors or project leaders
and also the moderate number of students per discipline. These are very favourable elements to foster learner

autonomy during the works of the discipline and to value the taking initiative by themselves. 
The classes of Advanced Techniques for Materials Characterization of the doctoral program are a first time
meeting point for students with clearly differentiated training of previous Master or equivalent degree on

Materials, Polymers or Metallurgy, Chemistry, Physics, Mechanical Engineering and other related courses,
coming from different schools and different nationalities. Education provided in the discipline intends to enhance

the interdisciplinary analysis of the materials and the potential use of techniques and points up, where
appropriate, the multinational nature of the large scientific infrastructures, the multidisciplinary and multicultural

environments that students will find there.
Through class discussion one seeks to identify, in each case, the prior training of each student as well as the

subject of doctoral or research project that is associated with. In the selection of components of work either
theoretical or practical, teachers value the ability of the student to propose themes and techniques to treat. In all

reports received for evaluation one expects to find a critical assessment of the appropriateness of the analysed
techniques for the progress of the works to be developed by the student in the PhD project which is discussed
with the student and evaluated per se.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- A. K. Tyagi, Mainak Roy, S. K. Kulshreshtha and S. Banerjee, Advanced Techniques for Materials

Characterization, Materials Science Foundation (monograph series), Volumes 49 – 51, ttp-Trans Tec
Publications Inc., 2009

- David B. Williams and C. Barry Carter, Transmission Electron Microscopy - Textbook for Materials Science,
Edition 2, Springer US, 2009
- J. P. Eberhart, Structural and chemical analysis of materials: X-ray, electron and neutron diffraction: X-ray,

electron and ion spectrometry, electron microscopy, John Wiley, 1995
- L. Schwarz, J. Cohen, Diffraction from Materials, Springer, 1987

- Dale L. Perry, Ed., Applications of synchrotron radiation techniques to materials science. Proc. Symp.
Applications of Synchrotron Radiation Techniques to Materials Science, Mater. Res. Soc., Pittsburgh (PA), 1993

- R.J. Colton, A. Engel and J.E. Frommer (Eds.) Procedures in Scanning Force Microscopy, Wiley, Chichester,
1997.

Mapa X - NANOESTRUTURAS DE CARBONO –TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES

6.2.1.1. Unidade curricular:
NANOESTRUTURAS DE CARBONO –TECNOLOGIAS E APLICAÇÕES

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Alexandrina de Aguiar Pereira Marques- 30T; 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem como objetivo principal promover nos alunos a compreensão do papel das nanoestruturas de

carbono nas ciências e engenharias em geral e na Nanotecnologia em particular.

Objetivos específicos:
-Relembrar o elemento químico Carbono, nomeadamente estados de hibridização deste elemento e tipo de

ligações que se podem formar;
-Identificar os diferentes tipos de nanoestruturas de carbono conhecidos;
-Apresentar os métodos de preparação mais usuais para a síntese das diferentes nanoestruturas de carbono;

-Estabelecer uma relação entre a forma das diferentes nanoestruturas de carbono e as suas propriedades e
aplicações em diferentes áreas da nanotecnologia;

-Promover o conhecimento sobre questões de toxicidade associadas à manipulação deste tipo de
nanomateriais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims to promote students' understanding of the role of carbon nanostructures in science and
engineering in general and in particular in Nanotechnology.

Specific objectives:

-Remind the chemical element Carbon, including hybridization states of this element and type of connections
which can be formed;

-Identify the various known types of carbon nanostructures;
-Present the most usual preparation methods for the synthesis of the various carbon nanostructures;

-To establish a relationship between the shape of the various carbon nanostructures and their properties and
applications in different areas of nanotechnology;

-to promote awareness of toxicity issues associated with handling this type of nanomaterials

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
2. Carbono (o elemento; isótopos; tipos de ligações entre átomos de carbono; hibridização das orbitais

atómicas).
3. Fases de carbono 

3.1. Como as ligações químicas no diamante e na grafite afetam as suas propriedades.
3.2. Diamante, grafite, fulerenos.
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3.3. Fulerenos: reações, engenharia e aplicações.
4. Grafeno.

4.1. Descoberta; existência desafiadora.
4.2. Pré-história do grafeno.

4.3. Síntese de grafeno (Deposição por vapor químico; Crescimento epitaxial; Síntese em fase gasosa;
Exfoliação química da grafite; Redução química do óxido de grafeno; Síntese eletroquímica; Abertura de

nanotubos de carbono).
5. Nanotubos de carbono.

5.1. Descoberta.
5.2. Métodos de síntese de CNTs (Descarga em arco; Ablação laser; Deposição química de vapor; Purificação
de CNTs; Funcionalização; Caraterização).

5.3. Propriedades vs Estrutura.
5.4. Propriedades eletrónicas.

5.5. Propriedades mecânicas.
5.6. Aplicações dos CNTs.

5.7. Compósitos CNTs/polímeros.
6. Quais os riscos? 

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to nanostructured materials. Learning from nature.
2. Carbon (the element; isotopes; bonding between carbon atoms; hybridization of carbon atomic orbitals).

3. Carbon phases 
3.1. How do the chemical bonds within diamond and graphite affect its properties?

3.2. Diamond, graphite, fullerenes.
3.3. Fullerene reactions and applications.

4. Graphene
4.1. Discover, defiant existence.

4.2. Pre-history of graphene.
4.3. Synthesis of graphene (CVD; Epitaxial growth on SiC; Substrate-free gas-phase synthesis; Chemical
exfoliation ; Chemical reduction of graphene oxide; Electrochemical synthesis; Unzipping carbon nanotube).

5. Carbon nanotubes.
5.1. Discovery.

5.2. Methods for synthesizing carbon nanotubes (Arc discharge; Laser ablation; Chemical vapour deposition;
Purification of CNT; Functionalization of CNTs).

5.3. Properties vs Structure.
5.4. Electronic properties.

5.5. Mechanical properties.
5.6. Applications.

5.7. CNT/polymer composites.
6. What are the Hazards?

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

curricular.
A UC versa um conjunto de tópicos que pretende familiarizar os alunos com a diversidade de nanoestruturas

de carbono, suas tecnologias e aplicações. Para a compreensão adequada das propriedades destes
nanomateriais, as aulas teóricas iniciais versam sobre aspetos fundamentais da sua estrutura com o objetivo
de dotar os alunos com ferramentas para o desenvolvimento de um pequeno projeto. Este projeto, cujo tema

versa obrigatoriamente sobre nanoestruturas de carbono é escolhido pelo aluno e seu orientador e é
desenvolvido ao longo do semestre com orientação tutorial. No final o aluno apresenta oralmente o trabalho ao

professor e colegas.
Para a abordagem destes assuntos são sugeridos artigos científicos de referência nesta área. Os conteúdos

programáticos e as atividades propostas nesta UC revelam-se adequados, face aos objetivos definidos para a
UC.

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

The present course deals with a set of topics that aims to familiarize students with the diversity of carbon
nanostructures, their technologies and applications. For proper understanding of the properties of these

nanomaterials, the lectures deal with fundamental aspects of their structure with the goal of providing students
with tools for developing a small project. This project, whose theme obligatory reports on carbon

nanostructures is chosen by the student and his advisor and is developed throughout the semester with tutorial
orientation. At the end, the student prepares an oral presentation of his/her project to the teacher and

colleagues.
To approach these issues several scientific reference articles are suggested in this area. The syllabus and the
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proposed activities reveal this UC appropriate, given the objectives set for the UC.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas expositivas da matéria e aulas de orientação tutorial com vista à preparação de um projeto

escrito, apresentado pelo aluno no final do semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theory lectures and tutorials lessons for the preparation of monography, submitted and discussed by the

student at the end of the semester.

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

curricular.
A metodologia de ensino é articulada com os objetivos de aprendizagem pelas razões a seguir explicitadas:

Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos fundamentais associados aos tópicos do programa. Nas
aulas de orientação tutorial é tomada em atenção a especificidade do tema abordado por cada aluno e este é
direcionado, com o recurso a artigos científicos relevantes, para o tema em análise de modo atingir os objetivos

finais do trabalho. No final do semestre, o aluno faz uma apresentação oral do trabalho desenvolvido.

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

The teaching methodology is combined with the learning objectives for the reasons explained below:
In the lectures the fundamental concepts associated with the topics of the program are presented. In class
tutorial guidance is taken into account the specificity of the subject by each student and this is directed to the

use of relevant scientific articles to the topic under analysis in order to achieve the ultimate goals of the work.
At the end of the semester, the student makes an oral presentation of their work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ado Jorio, Gene Dresselhaus, Mildred S. Dresselhaus (Eds.), Carbon Nanotubes Advanced Topics in the

Synthesis, Structure, Properties and Applications, Springer, 2010

Jo Anne Shatkin, Nanotechnology (Health and environmental risks), Perspectives in Nanotechnology, CRC

Press, 2008

Specific scientific articles

Mapa X - EMPREENDEDORISMO

6.2.1.1. Unidade curricular:

EMPREENDEDORISMO

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

Silvina Maria Vagos Santana- 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

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

- Conseguir identificar, discutir e avaliar tópicos avançados de empreendedorismo, finanças e inovação;
- Conseguir identificar e avaliar um conjunto de ideias e conceitos de negócio com base nos conteúdos

propostos;
- Conseguir modelar, desenvolver e reportar um conceito de negócio original em área autoproposta;

- Conseguir consubstanciar o conhecimento adquirido sob a forma de um artigo científico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- to be able to identify, discuss and evaluate advanced topics of entrepreneurship, innovation and finance;

- to be able to identify and evaluate a set of ideas and business concepts based on the proposed content;
- to be able to model, develop and report an original business concept in an area chosen by the student;

- to be able to substantiate the knowledge acquired in the form of a scientific paper.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Princípios de empreendedorismo

1.1. Tornar-se um empreendedor
1.2. Reconhecer e moldar oportunidades

1.3. Desenvolver planos de negócio
1.4. Atrair talento e construir ecossistemas

1.5. Financiar empreendimento
1.6. Dar a conhecer ao mercado e vender

1.7. O método científico/experimental no processo empreendedor
1.8. Aspetos éticos e legais

2. Empreendedorismo avançado (sob a forma de trabalho de investigação proposto aos alunos)
Exemplos no ano académico 2014-2015: empreendedorismo como campo de investigação; teorias económicas

do empreendedorismo; redes de empresas; empreendedorismo e inovação; capital humano; capital social;
internacionalização.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Principles of entrepreneurship
1.1. Becoming an entrepreneur

1.2. Recognizing and shaping opportunities
1.3. Develop business plans

1.4. Attract talent and build ecosystems
1.5. Finance new ventures

1.6. Get to the market and sell
1.7. The scientific/experimental method in the entrepreneurial process

1.8. Ethical and legal aspects
2. Advanced entrepreneurship (in the form of research work offered to the students)

Examples in the academic year of 2014/2015: Entrepreneurship as a research field; economic theories of
entrepreneurship; business networks; entrepreneurship and innovation; human capital; social capital;

internationalization.

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

A estrutura do programa permite o entendimento dos conteúdos propostos para a UC e o desenvolvimento das
competências necessárias a alunos do 3º ciclo. O primeiro ponto contextualiza o trabalho subsequente, já que

cria condições para a aquisição de competências básicas nesta área de conhecimento. Isto é essencial,
considerando o facto de os alunos inscritos na UC não possuírem, por norma, competências e experiência nas
temáticas da disciplina. O segundo ponto (Empreendedorismo avançado) permite que os alunos explorem

aspetos e áreas de conhecimento e práticas mais complexas, sendo que é dada liberdade para que cada um
escolha o tema que mais lhe interessa, tendo em conta as questões que se colocam em termos de conceito de

negócio que pretende explorar. Consegue-se também desta forma, adaptar o conteúdo programático aos
interesses particulares do público presente. Os alunos aplicam, testam e complementam os conhecimentos

adquiridos durante o desenvolvimento dos seus projetos e artigos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The structure of the syllabus allows an understanding of the various issues and the development of

competencies necessary to students at the PhD level.
The first point (Principles of entrepreneurship) contextualizes the subsequent work and creates conditions for

the acquisition of basic skills in this area of expertise. This is essential, considering the fact that students
enrolled in the course do not have, as a rule, any skills or experience in the themes addressed by the CU.

The second point (Advanced entrepreneurship) allows students to explore more complex aspects and areas of
knowledge and practice. Students are free to choose the topic they want to address, given the issues at stake in

terms of the business concept they want to explore. This way, it is also possible to adapt, every year, the
program content to the particular interests of the audience. Students apply, test and complement the knowledge

acquired during the development of its projects and articles.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sendo o semestre constituído por 14 semanas letivas, e dada a estrutura do programa, a metodologia de ensino

baseia-se em sessões de exposição e discussão dos “Princípios de empreendedorismo” nas primeiras duas
horas ao longo do semestre, seguida de uma sessão de tutoria de trabalho prático a realizar nas duas horas

seguintes. Em alguns casos a determinar em cada ano, as duas horas de tutoria serão substituídas por uma
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palestra por oradores convidados a identificar.

A avaliação é discreta e composta por três elementos:
- Ideia de Negócio, mediante o desenvolvimento de uma ideia base de negócio original em grupos de 2 a 4

elementos - 10% da nota final;
- Desenvolvimento de um modelo/conceito de negócio original em grupos de 2 a 4 elementos - 50% da nota final;

- Desenvolvimento de um artigo em grupos de 2 a 4 elementos - 40% da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will consist of lectures, case studies, analysis and discussion of scientific papers, presentations by

students and respective discussion. The unit may also include seminars and workshops relevant to the
achievement of defined objectives.

The teaching methodology is based on lectures and discussion of "Principles of entrepreneurship" in the first 2
hours throughout the semester, followed by a tutored session of more practical work to be done within two
hours. In some cases to be determined each year, the two hours of tutoring will be replaced by a talk by guest

speakers to be identified.
The assessment is discrete of three elements:

- Business concept, by developing an original business idea in groups of 2-4 elements - 10% final grade;
- Development of a model/original business concept in groups 2-4 elements - 50% final grade;

- Development of an article in groups 2-4 elements - 40% final grade.

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

A disciplina Empreendedorismo é lecionada ao nível do 3º Ciclo, pelo que são aplicados princípios das teorias
de aprendizagem de adultos e construtivista. Os resultados obtidos resultam do esforço colaborativo entre

alunos e professor, por isso espera-se que os alunos sejam capazes de se auto motivarem e dirigirem/gerirem
e que ingressem em processos de procura independente e de participação em projetos colaborativos, valores

e capacidades que serão fortemente incentivados.
O professor cria um enquadramento adequado e motivador e proporciona materiais para exploração, fornece

conhecimento acerca da temática e guia os alunos na sua aprendizagem.
O aluno prepara-se para acompanhar exposições e discussões, participa de forma construtiva e informada

participa nos trabalhos, prepara apresentações e garante a qualidade do trabalho individual e de grupo.
Um objetivo central é desenvolver a capacidade dos alunos para endereçarem a criação de novos
empreendimentos a vários níveis, tanto em termos de temáticas abordadas como de campos de aplicação. As

temáticas mais teóricas são acompanhadas e complementadas pelo desenvolvimento de projetos focados na
realidade e nas áreas de interesse e investigação dos alunos, sempre que possível, e orientados para as

questões relacionadas com a criação de empreendimentos reais. A UC pretende desenvolver competências
práticas nesta área, objetivo alcançado através do projeto de grupo. Para isso, dotam-se os alunos de um

conjunto de conceitos e técnicas cruciais neste tipo de desafios. O trabalho é completado com o
desenvolvimento de pequenos artigos científicos nas áreas do programa, os quais permitem explorar

temáticas de empreendedorismo avançado.
A ligação entre ensino e investigação é feita pela partilha e exploração de áreas de investigação de alunos e

docentes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Entrepreneurship course is taught at the 3rd cycle. Therefore, we apply principles of learning theories of

adults and constructivist. The outcomes are the result of collaborative effort between students and teacher, so
it is expected that students are able to self-motivate and direct/manage, to join independent research processes

and to participate in collaborative projects, values and skills that will be strongly encouraged.
The teacher creates a suitable and motivating environment, provides materials for exploration, provides

knowledge about the theme and guides students in their learning.
The student assure that they are prepared to follow the lectures and discussions, participate in a constructive
and informed manner, participates in the work to be conducted, by preparing documents and presentations and

ensures the quality of individual and group work.
A central goal is to develop the students' ability to address the creation of new ventures at various levels, both

in terms of issues addressed and application fields. More theoretical themes are accompanied and
complemented by the development of projects focused on the areas of interest and research of students,

whenever possible. The CU aims to develop practical skills in this area, goal achieved by the group project. For
this, we endow the students with a set of concepts and techniques crucial in this kind of challenges. The work is

completed with the development of short papers in the program areas, which make it possible to explore
themes of advanced entrepreneurship.

The link between teaching and research is done by sharing and exploitation of students and faculty research
areas.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Becoming an Entrepreneurial Leader; Lynda M. Applegate, Harvard Business School Press, 2014
Recognizing and Shaping Opportunities; Lynda M. Applegate; Carole Carlson, Harvard Business School Press,

2014
Developing Business Plans and Pitching Opportunities; Lynda M. Applegate; Carole Carlson, Harvard Business

School Press, 2014
Attracting Talent and Building Ecosystems; Lynda M. Applegate; Carole Carlson, Harvard Business School

Press, 2014
Financing Entrepreneurial Ventures; William R. Kerr; Ramana Nanda; James McQuade, Harvard Business

School Press, 2014
Experimenting in the Entrepreneurial Venture; Thomas R. Eisenmann; Eric Ries; Sarah Dillard, Harvard

Business School Press, 2014
Selling and Marketing in the Entrepreneurial Venture; Frank V. Cespedes, Harvard Business School Press, 2014
Artigos diversos propostos pelos docentes aos alunos

Mapa X - MATERIAIS 2D-3D NANOESTRUTURADOS

6.2.1.1. Unidade curricular:

MATERIAIS 2D-3D NANOESTRUTURADOS

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Aleksey Yaremchenko- 30T; 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

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

No final desta unidade curricular o estudante terá adquirido conhecimentos, aptidões e competências que lhe
permitam:
1. Entender os mecanismos que controlam a auto-montagem durante o crescimento em volume (3D) de

nanoestruturas (por exemplo, metais e ligas com estrutura ultrafina de grãos, nanoceramics), materiais
nanoestruturados 2D (incluindo filmes finos, multicamadas, etc) e de pontos quânticos.

2. Conhecer o estado da arte das técnicas de nanofabricação e identificar as estratégias de nanofabricação /
nanomanipulação para materiais inorgânicos, biomoléculas e materiais macromoleculares;

3. Conhecer a melhor forma de projetar / conceber nanoestruturas em 3D, 2D e pontos quânticos, utilizando
métodos de deposição química e física, litografia e técnicas in-situ de feixe de electrões ou íons, entre outros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course the student will have acquired knowledge, skills and powers to:

1. To understand the mechanisms that control self-assembling during growth of bulk (3D) nanostructures (e.g.
metals and alloys with ultrafine-grained structure, nanoceramics), 2D nanostructured materials (including thin

films, lithographic products, etc.) to the quantum dots;
2. To know the state of the art of nanofabrication techniques and to identify the nanofabrication /

nanomanipulation strategies for inorganic, biomolecules and macromolecular materials;
3. To know how to better design 3D and 2D nanostructures using chemical and physical deposition methods,

lithography and in-situ electron or ion beam techniques, among others

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Novas estruturas 3D ou 2D, métodos de processamento expostos por docentes ou em seminários de

especialistas. Tipificação das matérias:
- Pontos quânticos, construção de redes de 2D e 3D a partir de 0D (nanopartículas) e nanoestruturas 1D

(nanotubos, nanofilamentos).
- Redes cristalinas em 2D e 3D, propriedades ópticas incomuns. Catalisadores 2D.
- Auto-organização de andaimes “scaffolds”.

- O uso de FIB em nanofabricação.
- Organização seletiva de moléculas orgânicas através da nanoestruturação de superfícies; biossensores e

dispositivos eletrônicos moleculares.
- Origem de propriedades de nanoestruturas 2D e 3D diferentes das dos blocos 1D isolados.
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- Multi-camadas de nano-revestimentos para aplicações tribológicas.
- Nanotecnologia em materiais de vidro - nanoestruturação de baterias de Li-Ion - nanoeletrônica: Conceitos

fundamentais
- Nanoestruturas 2D de eletrocerâmicos funcionais: fabricação e aplicações de MEMS e NEMS: o papel da

nanotecnologia

6.2.1.5. Syllabus:
Presentations of novel 3D or 2D structures and processing methods in classes of the lecturers and seminars

with specialists. Examples of topics of the course:
- Quantum dots, building 2D and 3D networks from 0D (nanoparticles) and 1D nanostructures (nanotubes,

nanowires).
- Crystalline 2D and 3D networks with unusual optical properties.Novel 2D catalysts.

- Self-organizing scaffolds.
- Using FIB in nanofabrication.

- Selective grafting of organic molecules through surface nanostructuring: biosensors and molecular electronic
devices.
- Why mechanical, electronic or porosity properties of 2D and 3D nanostructures are so different from those of

the isolated 1D blocks?
- Multi-nano-layered coatings for tribological applications.

- Nanotechnology in glass materials.- Nanostructuring of Li-ion batteries.- Nanoelectronics: fundamental
concepts

- 2D nanostructures of functional electroceramics: fabrication and applications- MEMs and NEMs: the role of
nanotechnology

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

curricular.
Os conteúdos programáticos estão coerentes com os objectivos da unidade curricular já que o programa foi

concebido para abordar de forma sistemática, integrada e complementar desde os pontos quânticos aos
materiais 2D (two dimensional) e 3D (three dimensional) nanoestruturados. Inicia-se com uma introdução

integradora dos conceitos de nanomateriais, nanotecnologias e nanofabricação, continua-se com a leccionação
de uma gama alargada de casos de estudo de fabricação e propriedades de materiais 2D e 3D

nanoestruturados, em várias áreas de materiais (metais, polímeros, vidros, cerâmicos, compósitos) e com
diferentes aplicações e termina-se com a utilização destes conceitos aos casos reais dos trabalhos de
doutoramento de cada um dos discentes. A participação dos oradores convidados especialistas na área

permitirá cobrir um leque alargado de materiais, técnicas de fabricação e aplicações, que possibilitará a
análise dos desafios na área da fabricação de materiais e estruturas 2D 3D.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus is consistent with the objectives of the course since the program was designed to address in a

systematic, integrated and complementary way from the quantum dots to nanostructured 2D (two dimensional)
and 3D (three dimensional) materials. It begins with an integrating introduction of concepts of nanomaterials,
nanotechnology and nanofabrication, continues with teaching a wide range of case studies of 2D and 3D

nanostructured materials, manufacturing and properties in various areas of materials (metals, polymers,
glasses, ceramics, composites) and with different applications and ends with the use of these concepts to the

real cases of the work of each PhD student. The participation of invited speakers experts in the field covers a
wide range of materials, manufacturing techniques and applications that will enable the analysis of the

challenges in the field of manufacturing 2D 3D materials and structures.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos da UC serão expostos através de aulas expositivas ilustradas com casos práticos e com recurso

a ferramentas multimédia. Os alunos serão estimulados a participar ativamente na discussão e análise dos
temas em estudos, fomentando momentos específicos de discussão no fim de cada aula e apresentação pelos

oradores convidados. Os estudantes serão ainda estimulados a aplicar e incluir as competências adquiridas ao
longo das aulas expositivas ao seu caso de estudo, relacionado com o seu trabalho de doutoramento. A

avaliação é to tipo contínua e compreende a apresentação e discussão oral por parte de cada estudante de um
caso de estudo de pontos quânticos aos materiais 2D 3D nanoestruturados, diretamente relacionado com o seu

tema de doutoramento. A outra parte da avaliação compreende a realização de um pequeno teste escrito que
incidirá sobre os temas abordados nas aulas expositivas. À apresentação será atribuído o peso relativo de 80%
e ao teste escrito o peso relativo de 20%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The theoretical content of the course will be presented through lectures illustrated with case studies and, where
possible and advisable using multimedia tools. Students will be encouraged to actively participate in the

discussion and analysis of the topics, creating specific moments of discussion at the end of each lesson and
each presentation by guest speakers. Students are also encouraged to apply and include the skills acquired
throughout the lectures to their case studies, related to their PhD work..

The assessment is continuous and will comprehend an oral presentation and discussion by each student of
their own case study of quantum dots, 2D 3D nanostructured materials, directly related to their topic of PhD.

The other part of the assessment includes the completion of a short written test focused on the topics covered
in the lectures. To the presentation will be assigned the relative weight of 80% and to the written tests the

relative weight of 20%.

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

As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular porque: 
1) a exposição dos conteúdos base e integradores e de revisão do estado da arte pelos docentes responsáveis,

e a sua combinação com a apresentação de estudos de caso, quer por oradores convidados quer pelos
estudantes, proporciona uma explicação e abrangência adequada dos conteúdos para o público em questão;

2) a exposição da investigação e desenvolvimento e aplicações de vários materiais e várias tecnologias
associadas ao tópico em estudo permite ilustrar a importância e atualidade do tópico e o seu interesse na

formação de um especialista em Materiais;
3) neste contexto o regime de avaliação proposto permite monitorar as competências desenvolvidas.

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

The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course because:
1) the description of course content basics and review of the state of the art by the responsible lecturers and its

combination with the presentation of case studies, either by students or by guest speakers, provides an
explanation of its content and scope, appropriate to the targeted audience;

2) exposure to research and development and applications of various materials and various technologies
associated with the topic under study allows illustrating the importance and timeliness of the topic and their
interest for the background of an expert in materials, materials science, materials technology;

3) within this context the proposed evaluation system allows monitoring the developed skills. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Text Books (among others)
1. Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Edited by Hari Singh Nalwa, AMERICAN SCIENTIFIC
PUBLISHERS, 2004

2. Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices, Edited by
Rainer Waser, Wiley VCH, 2005

3. Graphene: Carbon in Two Dimensions, Authored by Mikhail I. Katsnelson, Cambridge University Press, 2012.
Papers in specialized journals (Nano Letters, Nano Today, Nano Trends, Nanomedicine: Nanotechnology,

Biology, and Medicine, Nanostructured Materials, Nano-Surface Chemistry, Nanotechnology, Nature
Nanotechnology, Online Journal of Nanotechnology, etc).

Seminars notes

Mapa X - NANODISPOSITIVOS E NANOMAGNETISMO/ NANODEVICES AND NANOMAGNETISM

6.2.1.1. Unidade curricular:

NANODISPOSITIVOS E NANOMAGNETISMO/ NANODEVICES AND NANOMAGNETISM

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vitor Brás de Sequeira Amaral- 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

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

Conhecimento e compreensão: 
Capacidade de descrever e explicar magnetismo a um nível avançado, em materiais nanoestruturados e sua

aplicação tecnológica.
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Capacidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas abertos de natureza qualitativa

e quantitativa
Capacidades de análise, avaliação, interpretação e síntese de resultados e dados técnico-científicos da área

dos materiais e suas aplicações.
Capacidade de integração multidisciplinar de conhecimentos para avaliar situações complexas e formular

julgamentos
Capacidade de resolução de problemas de natureza qualitativa e quantitativa;

Capacidades de aprendizagem e estudo autónomas de forma a prosseguirem estudos em níveis mais
avançados e para valorização/atualização profissional ao longo da vida. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Knowledge and understanding: 

Ability to describe and explain magnetism at an advanced level, in the case of nanostructured materials and
their technological applications. 

Ability to apply knowledge acquired in solving open problems of qualitative and quantitative nature 
Capacities for analysis, evaluation, interpretation and synthesis of results and technical-scientific data in the
area of materials and their applications. 

Ability to integrate multi-disciplinary expertise to assess complex situations and make judgments 
Ability to problem-solving nature of qualitative and quantitative; 

Capacities of learning and independent study in order to pursue studies at more advanced levels and for
recovery / refresher courses throughout life.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Magnetismo e nanofísica
Princípios teóricos e mecanismos relevantes: Momento magnético, interacções de troca, teoria de campo

médio, tipos principais de
comportamento magnético

Teoria de spin e dinâmica
Nanomagnetismo:

Anisotropia magnética, Partículas monodomínio. Teoria de Stoner e Wohlfarth.
Superparamagnetismo, relaxação magnética

Anisotropia magnética aleatória em materiais magnéticos nanocristalinos
Multicamadas magnéticas, acoplamento oscilatório de troca

A física a várias escalas, Propriedades e fenómenos dependentes da escala de tamanho. Efeitos Quânticos
Magnetoresistência e transporte electrónico dependente do spin
Magnetoresistência gigante e de túnel, efeitos de spin-torque; dinâmica de spins.ressonância magnética.

Difusão de spin, comprimento de troca,
filtro de spin

Dispositivos e Tecnologias
Preparação de sistemas nano-estruturados: filmes finos

Técnicas de nanofabricação e litografia
Spintrónica e Gravação magnética

Nanopartículas magnéticas: biomedicina

6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical Nanomagnetism and nanophysics:

Theoretical principles and relevant interactions
Magnetic moment, exchange interactions, mean field theory, main types of magnetic behaviour

Nanoparticles and artificial structures
Magnetic anisotropy, Single domain particles. Stoner-Wohlfarth theory

Superparamagnetism, magnetic relaxation
Random magnetic anisotropy in nanocrystalline magnetic materials.
Magnetic multilayers, oscillatory exchange coupling

Multiscale physics: Size dependent phenomena and properties.Analysis of scale dependent properties
Magnetoresistance and spin-dependent electron transport

Giant magnetoresistance, tunnel magnetoresistance, spin-torque effects; spin dynamics, Magnetic resonance
Spin diffusion, exchange length, spin filter

Devices and technologies
Nanofabrication techniques: thin films.

Magnetic recording
Spintronics

Magnetic nanoparticles: Biomedical applications
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As aplicações do magnetismo em nanotecnologia requerem a compreensão de propriedades e características
magnéticas de materiais e a sua relação com outras propriedades físicas e efeitos cujo comportamento

depende da escala do sistema. A sua aplicação em dispositivos é explorada com exemplos na gravação
magnética e biomedicina.

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

Nanotechnology applications of magnetism require the understanding of relevant magnetic properties of
materials and their relation with other scale-dependent properties and effects. Their use in devices is explored

with examples in magnetic recording and biomedical applications.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP, Trabalhos, Tutorios

Realização de TPC com problemas
Alguns tópicos de aplicação são objeto de investigação em unidades de investigação da UA. Visita a

Laboratórios de Investigação
Avaliação: Discreta ou por exame Final

Avaliação Discreta: Problemas (30%)+ Ensaio (40%) +Teste(30%).
Avaliação Final: 100%(Exame)

Exame e Testes com Formulário

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture (TP) Sessions, Problem Works, Tutorials Homework

Some application topics are subject of investigation in research units of UA.
Visit to Laboratory facilities

Discrete Evaluation: 30% (written test) + 30%( written works)+ Written essay (40%)
Final Evaluation: 100%( written exam)
Written exam and Tests with formulary

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

Os conceitos dos tópicos curriculares serão apresentados nas Aulas Teórico-Práticas, onde será discutida a
matéria da disciplina, apresentados e discutidos problemas. OT para preparação de trabalhos a

realizar/apresentar

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The concepts of the curricula are presented in the TP lectures, presenting, discussing problems.

OT for preparation of specific works. Some application topics are subject of investigation in research units of
UA.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Principles of Nanomagnetism, A. P. Guimarães, Springer 2009 
Magnetism and magnetic materials, J.M.D.Coey:, C.U.P. 2010

Kittell C., Solid State Physics, Wiley 2005
Blundell S., Magnetism in Condensed Matter, Oxford Univ Press, 2001

Adicional:
Stohr J., Siegmann H.C. Magnetism. From fundamentals to nanoscale, Springer, 2006 

M. Reis e A M. Santos, Magnetismo Molecular, CBPF, 2011 
Wolf E.L., Nanophysics and nanotechnology. introduction to modern concepts in nanoscience, Wiley, 2006
Schmid, Nanoparticles From Theory To Application Wiley, 2004

Poole J. P., Owens F. J., Introduction to Nanotechnology Wiley, 2003
C. Dupas et al, Nanoscience - Nanotechnologies and Nanophysics, Springer, 2006

Bhushan, Springer Handbook of Nanotechnology, 2010

Mapa X - TECNOLOGIAS QUÂNTICAS / QUANTUM TECHNOLOGIES

6.2.1.1. Unidade curricular:
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TECNOLOGIAS QUÂNTICAS / QUANTUM TECHNOLOGIES

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

Vítor Brás de Sequeira Amaral- 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1-Módulo de Transporte Eletrónico e Sistemas mesoscópicos:
Descrever e explicar os fund. e aplicações tecnológicas em transporte eletrónico

Descrever e explicar as prop. e características de sistemas nanoestruturados, física mesoscópica e trans.
quântico.

2-Módulo de Comunicação e criptografia quântica:
Descrever e explicar os aspetos fund. relacionados com com. quânticas, com enfoque nas téc. de detecção de

sinais quânticos e em sist. de
distribuição de chaves quânticas. Explicar e comparar a implementação experimental de sistemas de

distribuição de chaves quânticas.
3-Módulo de Supercondutividade:

Descrever e explicar os prin. básicos da supercondutividade. Explicar as suas prop. eletrodinâmicas.
Descrever e explicar as prop. básicas de
junções de Josephson e das suas aplicações.

4-Módulo Estruturas Quânticas de Semicondutores:
Descrever e explicar de prop. e funcionamento de heteroestruturas quânticas semicondutoras emissoras de

luz
Descrever e comparar métodos de preparação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1-Module of Electronic Transport and mesoscopic systems:
Describe and explain the foundations and technological applications of electron transport.

Describe and explain the prop. and characteristics of nanostructured systems, mesoscopic physics and
quantum transport.

2-Module of quantum communication and cryptography:
Describe and explain the fund. aspects related to quantum communications, with emphasis on the detection

techniques of quantum signals and
quantum keys distribution. Explain and compare the experimental implementation of quantum key distribution

systems.
3-Module of Superconductivity:

Describe and explain the basic princ. of superconductivity. Explain their electrodynamic properties. Describe
and explain the basic prperties of
Josephson junctions and their applications.

4-Module of Semiconductor Quantum Structures:
Describe and explain the prop. and functioning of light emitting semiconducting quantum heterostructures.

Describe and compare the preparation methods.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Propriedades de sistemas nanoestruturados. Física mesoscópica e transporte quântico.

Quantificação da condutância/resistência. Interferência quântica eletrónica. Confinamento eletrónico. Tempos e
distâncias característicos.

Regimes de transporte. Formulação de Landauer
2-Introdução à deteção quântica. Princípios básicos da criptografia quântica. Esquemas de distribuição de

chaves quânticas. Demonstrações
práticas de criptografia quântica

3-Princípios da Supercondutividade. Efeito Meissner. Supercondutores do tipo I e II. Teoria de
supercondutividade. Efeito túnel e junções de

Josephson. Aplicações de supercondutividade (osciladores de Josephson, a unidade Volt, SQUIDs, etc)
4- Heterojunções. Gás de eletrões a 2D, Contacto metal-semicondutor.
Poços de potencial. Excitões e impurezas, Efeito túnel, poços acoplados e superredes.

Ótica de estruturas quânticas. (quantum wells, quantum wires, quantum dots, LEDs).
Tecnologia de produção.
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6.2.1.5. Syllabus:
1-Properties of nanostructured systems. mesoscopic physics and quantum transport Física mesoscópica e

transporte quântico.
Conductance/resistance quantization. quantum electronic interference. Electron confinement. Characteristic

times and distances. Transport
schemes. Landauer formulation

2- Introduction to quantum detection. Basic principles of quantum cryptography. Schemes of quantum key
distribution. Practical demonstrations.
3- Principles of superconductivity: Meissner effect . type I and II Superconductors.Theory of superconductivity.

Tunneling and Josephson junctions . Applications ( Josephson oscillator, unit Volt, SQUIDs)
4- Heterojunctions. 2D electrons gas. metal-semiconductor contact . Potential wells. Excitons and impurities.

Tunnelling effect, coupled wells and superlattices. Optical quantum structures (quantum wells, quantum wires,
quantum dots, LEDs). Technology for production of quantum structures.

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

curricular.
A UC trata da aplicação da Física Quântica à Tecnologia moderna, em áreas como ótica, comunicações,

sensores e dispositivos semicondutores ou supercondutores, metrologia. São desenvolvidos os princípios
teóricos e a sua aplicação em dispositivos é explorada com exemplos específicos.

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

The course deals with the application of quantum physics to modern technology, in areas such as optics,
sensors, semiconducting and superconducting devices, metrology. The theoretical principles are developed and

their application is explored with specific examples.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas TP, Trabalhos, Tutórios
Avaliação individual com realização de trabalhos específicos e apresentação oral (100%)
Alguns tópicos de aplicação são objeto de investigação em unidades de investigação da UA e Instituto de

Telecomunicações. Visita a Laboratórios de Investigação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lecture (TP) Sessions, Tutorials for discussion and work preparation
Individual evaluation by written essay and oral presentation (100%)
Some application topics are subject of investigation in research units of UA and Instituto de Telecomunicações.

Visit to Laboratory facilities.

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

curricular.
Os conceitos dos tópicos curriculares serão apresentados nas Aulas Teórico-Práticas, onde será discutida a

matéria da disciplina, apresentadas e discutidas aplicações. OT para preparação de trabalhos a
realizar/apresentar.
Exemplo de tópicos de ensaios:

1- Módulo de Transporte Eletrónico e Sistemas mesoscópicos:
Propriedades elétricas de grafeno- aplicações metrológicas

Efeito Hall Quantificado-aplicação metrológica
Propriedades elétricas de nanotubos de carbono: até ao transístor de NC

Junções eletrónicas moleculares
Isoladores topológicos

Quantificação da condução elétrica e térmica.
Backscattering coerente em meios desordenados (de ondas clássicas a átomos frios)

Moléculas condutoras: p.ex. DNA
2– Módulo de Comunicação e Criptografia Quântica:
Simulação em Matlab do protocolo BB84

Geração e manipulação de fotões únicos e de fotões entrelaçados
Distribuição de chaves quânticas usando variáveis continuas

Distribuição de chaves quânticas usando variáveis discretas
Distribuição de chaves quânticas usando fotões entrelaçados

Receptores de detecção direta para sistemas de comunicação quânticos;
Receptores coerentes para sistemas de comunicação quânticos

3- Módulo de Supercondutividade:
Redes de Junções de Josephson
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Supercondutividade na grafite
qubits supercondutores
Multiband superconductivity

Supercondutivity in heavy fermions
Ferromagnetic superconductors

4- Módulo de Estruturas Quânticas de Semicondutores:
Injeção de portadores de carga em heterojunções

Células solares baseadas em heteroestruturas de Ge/GaAs
Plasmões superficiais e sua aplicação

Recombinação através de níveis profundos em semicondutores
Células solares baseadas em nanofios semicondutores

Fotodetetores baseados em heteroestruturas tipo-II.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The topics and theoretical concepts are presented in lectures, where they are discussed along with the

practical device applications. OT for
preparation of essays and their presentation.

Examples of essay topics (in portuguese):
1-Module of Electronic Transport and mesoscopic systems:

Propriedades elétricas de grafeno- aplicações metrológicas
Efeito Hall Quantificado-aplicação metrológica
Propriedades elétricas de nanotubos de carbono: até ao transístor de NC

Junções eletrónicas moleculares
Isoladores topológicos

Quantificação da condução elétrica e térmica.
Backscattering coerente em meios desordenados (de ondas clássicas a átomos frios)

Moléculas condutoras: p.ex. DNA
2-Module of quantum communication and cryptography

Simulação em Matlab do protocolo BB84
Geração e manipulação de fotões únicos e de fotões entrelaçados

Distribuição de chaves quânticas usando variáveis continuas
Distribuição de chaves quânticas usando variáveis discretas
Distribuição de chaves quânticas usando fotões entrelaçados

Receptores de detecção direta para sistemas de comunicação quânticos;
Receptores coerentes para sistemas de comunicação quânticos

3-Module of Superconductivity:
Redes de Junções de Josephson

Supercondutividade na grafite
qubits supercondutores

Multiband superconductivity
Supercondutivity in heavy fermions

Ferromagnetic superconductors
4-Module of Semiconductor Quantum Structures
Injeção de portadores de carga em heterojunções

Células solares baseadas em heteroestruturas de Ge/GaAs
Plasmões superficiais e sua aplicação

Recombinação através de níveis profundos em semicondutores
Células solares baseadas em nanofios semicondutores

Fotodetetores baseados em heteroestruturas tipo-II.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Y. Imri, Introduction to mesoscopic physics, Oxford, 1997

S Datta, Quantum Transport-Atom to Transistor, Cambridge, 2005
M. Di Ventra, Electrical Transport in Nanoscale Systems, Cambridge, 2008

Quantum Optics, An Introduction, Mark Fox, Oxford University Press, 2006
Foundations of Applied Superconductivity, T.P. Orlando and K.A. Delin

Introduction to Superconductivity, Michael Tinkham
Superconductivity, Charles P. Poole, Horacio A. Farach,Richard J. Creswick,2010

Y. Nazarov e Y. Blanter, Quantum Transport-Introduction to Nanoscience, Cambridge, 2009
V. Vasilevich M.V. Kochelap, M. A. Stroscio, Quantum Heterostructures: Microelectronics and Optoelectronics,

Cambrige Univeristy Press,1999.



12/23/2015 ACEF/1516/11032 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ec31bf75-4b11-eb2e-b164-561f68349b5d&formId=ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93&lan… 67/104

Mapa X - DISPOSITIVOS E SENSORES/ DEVICES AND SENSORS

6.2.1.1. Unidade curricular:

DISPOSITIVOS E SENSORES/ DEVICES AND SENSORS

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luiz Fernando Ribeiro Pereira- 30T; 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA

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

Compreender os conceitos básicos de dispositivos optoeletrónicos e a sua aplicação em sensores para uso
geral; compreender como as especificidades de vários tipos de dispositivos são posteriormente empregues na

conceção, fabrico e aplicação de sensores específicos. Considerando uma abordagem mais avançada, os
estudantes devem compreender e descrever as principais figuras de mérito dos dispositivos e como se
aplicam a determinados tipos de sensores, nem como compreender, do ponto de física de semicondutores, os

materiais usualmente empregues em dispositivos e seu uso em sensores, considerando sempre a aplicação
final.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding the basics of optoelectronic devices and their application in sensors for general use; understand

how the specifics of various types of devices are then employed in the design, manufacture and application
specific sensors. Considering a more advanced approach, students should understand and describe the main
figures of merit of the devices and how they apply to certain types of sensors, or how to understand the point of

semiconductor physics, materials usually employed in devices and their use in sensors, always considering the
final application.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introduction
2. Devices

2.1. The basic concepts of semiconductors
2.2. The electrical carrier in semiconductors

2.3. Injection limit; the metal – semiconductor interface
2.4. Bulk limit; the electrical transport models

2.5. Diodes
2.6. Transistors

2.7. Electroluminescent devices
2.8. Electrochromic devices

2.9. Photovoltaics
2.10. Piezoelectrics
3. Sensors

3.1. What is a sensor ? The scheme…
3.2. The basic about how sensors works

3.3. Current, voltage, resistive and capacitive sensors
3.4. Sensor data analysis and analyte compatibility

3.5. Physical sensors
3.6. Chemical sensors

3.7. Biological and medical sensors
3.8. Concepts about the limits for sensing devices

3.9. New approaches for sensors production
3.10. The next steps for sensors in future

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction
2. Devices

2.1. The basic concepts of semiconductors
2.2. The electrical carrier in semiconductors

2.3. Injection limit; the metal – semiconductor interface
2.4. Bulk limit; the electrical transport models
2.5. Diodes
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2.6. Transistors

2.7. Electroluminescent devices
2.8. Electrochromic devices

2.9. Photovoltaics
2.10. Piezoelectrics
3. Sensors

3.1. What is a sensor ? The scheme…
3.2. The basic about how sensors works

3.3. Current, voltage, resistive and capacitive sensors
3.4. Sensor data analysis and analyte compatibility

3.5. Physical sensors
3.6. Chemical sensors

3.7. Biological and medical sensors
3.8. Concepts about the limits for sensing devices

3.9. New approaches for sensors production
3.10. The next steps for sensors in future

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

curricular.
De acordo com a análise dos conteúdos programáticos, é verificável seu enquadramento nos objetivos da UC

na medida em que se pretende cobrir as ideias expressas nos objetivos com um programa abrangente mas
assente em física de semicondutores com aplicação à optoeletrónica na vertente dos dispositivos e sensores
que são usualmente empregues nas mais variadas situações quotidianas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
According to the analysis of programmatic content, its framework is verifiable in the UC objectives in that it is

intended to convey the ideas expressed in goals with a comprehensive but based on semiconductor physics
with application to the strand of optoelectronics devices and sensors that are usually employed in a variety of

everyday situations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Sendo uma UC do terceiro ciclo, e havendo apenas aulas teóricas, as metodologias de ensino são

especificamente desenvolvidas tendo em conta essas realidades; assim existem no conceito real do termo
aulas teóricas mas com abertura a uma participação mais interativa do estudante, permitindo-lhe expor as suas

próprias conceções de dispositivos e sensores bem como sendo permitido que novas “sub-áreas” dos
conteúdos programáticos sejam exploradas, atendendo não só aos interesses dos estudantes nos seus
respetivos programas doutorais como também a sua própria diversidade de conhecimentos prévisos. A

avaliação da UC é feita através da apresentação pelo estudante de um trabalho (monografia) sobre um tópico
de dispositivos e sensores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Being a UC the third cycle, and with only lectures, teaching methodologies are specifically developed taking into
account these realities, so are the real concept of the term lectures but with openness to a more interactive

student, allowing you to expose their own conceptions of devices and sensors as well as being allowed new
"sub-areas" of programmatic content are exploited, not only serving the interests of students in their respective

doctoral programs as well as their own knowledge diversity prévisos. The evaluation of UC is made by
submitting the student work (monograph) on a topic of devices and sensors.

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

Dadas as especificidades da UC, as metodologias de ensino adequam-se aos objetivos de aprendizagem na

medida em que permitindo uma maior abertura em termos de flexibilização quer em formato quer em conteúdo
das aulas, mais facilmente se poderão alcançar os objetivos propostos de forma a que com ultrapassem os

eventuais obstáculos de formação inicial e de expetativas dos estudantes com a UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the specificities of the UC, teaching methodologies suited to the learning objectives in that it allows

greater flexibility in terms of opening either in format or content-classes, the easier it will achieve the proposed
objectives so that to overcome any obstacles initial training and expectations of students with UC.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The Physics of Semiconductors with Application to optolectronic devices, KF. Brennam, Cambridhe University

Press, (1999) UK
Semiconsuctor Optoelectronics – Physics and Technology, J. Singh, Mc-Graw-Hill (1995) USA

Chemical Sensors and Biosensors, B.R. Eggins, John Wiley & Sons, Ltd, (2002) UK
Handbook of Modern Sensors, Physics, Designs and Applications, J. Fraden, Springer (2004) USA

Mapa X - FÍSICA DE NANOESTRUTURAS/ PHYSICS OF NANOSTRUCTURES

6.2.1.1. Unidade curricular:
FÍSICA DE NANOESTRUTURAS/ PHYSICS OF NANOSTRUCTURES

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Maria Fernandes Rodrigues Cabral Monteiro- 30T; 20OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

NA

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC tem como objetivos construir conhecimento sobre nanomateriais semicondutores incluindo poços

quânticos, fios quânticos e pontos quânticos explorando os métodos físicos de crescimento destes materiais e
o estudo de propriedades físicas tais como as óticas, elétricas e térmicas que estes sistemas à nanoescala

permitem controlar no âmbito do desenvolvimento de dispositivos funcionais para uma vasta gama de
aplicações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The Curricular Unit aims to build knowledge of semiconductor nanomaterials including quantum wells, wires
and dots. The physical growth methods of such materials will be explored as well as the study of their physical

properties (e.g. optical, electrical and thermal) which allow the control of functional devices development for a
wide range of applications.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução à nanociência e nanoeletrónica
2. Revisão de Conceitos de Mecânica Quântica

3. Materiais semicondutores de interesse para aplicações em nano-optoeletrónica e nano-eletrónica
4. Crescimento, fabricação e técnicas de caracterização de nanoestruturas

5. Propriedades de transporte, óticas e térmicas em sistemas de baixa dimensionalidade.
6. Dispositivos e sensores à micro/nanoescala.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to nanoscience and nanoelectronics
2. Revision of Quantum Mechanics concepts

3. Semiconductor materials for electronic and optoelectronic applications
4. Growth, fabrication and nanostructures characterization techniques

5. Transport, optical and thermal proprerties of low dimensional systems
6. Devices and sensors at micro/nanoscale

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

curricular.
Os conteúdos programáticos permitem construir com os alunos conhecimento na área de sistemas de baixa

dimensionalidade, tópico de vanguarda no âmbito do desenvolvimento de materiais/nanomateriais
semicondutores para várias aplicações de elevado pendor tecnológico. Promove-se a participação ativa dos

alunos na construção deste conhecimento, nomeadamente proporcionando sessões de debate sobre tópicos
da atualidade da responsabilidade dos alunos (em grupo) e integrados nos objetivos da UC.

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

The syllabus enables building with the student’s knowledge in the field of low-dimensional systems, cutting-edge
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topic in the development of semiconductor materials / nanomaterials for various applications of high
technological value. It promotes the active participation of the students in the construction of their own

knowledge, namely providing discussion sessions on topics of the actuality of the student’s responsibility
(group) and integrated into the UC goals.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia adotada em sala de aula é expositiva mas com questões assertivas sobre as temáticas a
desenvolver, criando espaço para a discussão e debate, promovendo uma aprendizagem ativa. Fora da sala de

aula, os alunos são incentivados ao desenvolvimento de projetos individuais na forma de monografia sobre
temas disponibilizados para o efeito. Para além das sessões de discussão em grupo, há lugar à apresentação

verbal do trabalho individual. A avaliação da UC corresponde a 30% do trabalho de grupo e 70% para a
monografia individual e apresentação verbal.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology used in the classroom is expository with assertive questions about the themes to develop,
creating space for discussion and debate, promoting an active learning. Outside the classroom, students are

encouraged to develop individual projects in the form of a monograph on topics available for that purpose. In
addition to the discussion group sessions, the students have to do a verbal presentation of their individual work.

The evaluation of UC accounts for 30% of group work and 70% for individual monograph and verbal
presentation.

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

curricular.
As metodologias de ensino adotadas na UC permitem a construção de conhecimento de sistemas

semicondutores à nanoescala e a exploração das propriedades físicas destes materiais no âmbito do
desenvolvimento de dispositivos e sensores em concordância com as temáticas indicadas nos conteúdos.
Paralelamente, e de acordo com o expectável para alunos deste ciclo de estudos exige-se um elevado grau de

autonomia e responsabilidade na construção curricular dos temas mencionados.

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

The teaching methodologies adopted at UC allow the construction of knowledge of low dimensional
semiconductor systems and the exploitation of the physical properties of these materials in the development of

devices and sensors in accordance with main objectives of the UC. At the same time, and according to the
expected for students of this cycle of studies the UC requires a high degree of autonomy and responsibility for
the curriculum development of the mentioned topics.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
V. V. Mitin, et al., Introduction to Nanoelectronics: Science, Nanotechnology, Engineering and Applications,

Cambridge University Press, 2008
P. Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots, Jonh Wiley & Sons Press, 2005
M. Fox, Optical Properties of Solids, Oxford University Press, Oxford 2001 

J. Singh, Electronic and Optoelectronic Processes in Semiconductors, Cambridge University Press, Cambridge
2003

M. Grundmann, The Physics of Semiconductors. An Introduction Including Devices and Nanophysics, Springer,
2010.

Mapa X - PROJETO DE TESE II/THESIS PROJECT II

6.2.1.1. Unidade curricular:
PROJETO DE TESE II/THESIS PROJECT II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tito da Silva Trindade- 60PL; 40OT

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Orientadores de estudos de doutoramento na área das Nanociências e Nanotecnologia.
PhD supervisors in the area of Nanosciences and Nanotechnology

Orientadores/Supervisores at 2014/2015:
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Tito da Silva Trindade

Andrei Leonidovitch Kholkine
Duncan Fagg

Florinda Mendes da Costa
Iola Melissa Fernandes Duarte

João Paulo Costa Tomé
Paula Alexandrina de Aguiar Pereira Marques

Teresa Maria Fernandes Rodrigues Cabral Monteiro
Helena Isabel Seguro Nogueira

Fernao Rodrigues Vistulo de Abreu

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC pretende que o aluno desenvolva autonomia na definição do seu percurso científico, identificando os

principais desafios na área do seu plano de trabalhos e a definição de uma metodologia para os abordar,
adquirir

capacidade de compreensão sistemática no domínio científico e tecnológico de estudo e competências,
aptidões e

métodos de investigação no domínio científico e tecnológico de estudo;
Esta UC requer um estudo aprofundado da área de conhecimento fortemente suportada pelos seus
orientadores. A

avaliação é feita mediante a apresentação de um relatório do estado da arte na temática em estudo e um plano
de

trabalho para a Tese de Doutoramento, com defesa perante um júri constituído para o efeito.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this course is to develop on the student autonomy in the definition of his working plan, identifying the
major challenges in his scientific subject and defyning the methodologies to tackle them; ability to
systematically

understand the scientific and technological field of study; and skills and research methods in the scientific and
technological field of study;

This course requires a deep study of the scientific area of study, strongly supported by the supervisors. The
assessment is performed on the basis of a state of the art report within the area of the research topic and a

work
plan for the PhD thesis, with presentation and discussion in front of a jury.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

NA

6.2.1.5. Syllabus:
NA

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

NA

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

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta UC o ensino é tutorial sendo o trabalho do aluno fortemente suportado por parte do Orientador. O aluno
deverá ter acesso a fontes de informação que lhe permitam claramente perspetivar a área de trabalho e

realizar um
estudo de estado da arte sobre ela, assim como identificar potenciais problemas e levantar hipóteses que o

conduzam à proposta de uma metodologia para os resolver.
A avaliação é feita através da apresentação oral do trabalho perante um júri nomeado pela comissão científica

do
Programa Doutoral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This course uses a tutorial teaching methodology where the student's work is strongly supported by the



12/23/2015 ACEF/1516/11032 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ec31bf75-4b11-eb2e-b164-561f68349b5d&formId=ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93&lan… 72/104

guidance

and orientation of his PhD Advisor. The student must have access to information sources that will provide him
with

a comprehensive vision of the scientific field so that he will be able to carry out a study on the state of the art, as
well as to identify problems and hypotheses that will lead him to the proposal of methodology to tackle them in

the
form of a working plan for his PhD thesis.
The evaluation is made by the oral presentation of the work developed in front of a jury nominated by the

Scientific
Commission of the PhD Program.

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

Esta UC sendo fortemente focada no desenvolvimento de competências de autonomia e na aquisição de
conhecimentos aprofundados numa área específica do conhecimento por parte do aluno requer uma
metodologia

de ensino personalizada, adequada às características do aluno e dirigida ao assunto em estudo, para o qual
apenas

a orientação tutorial é adequada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is heavily focused on the development of autonomy skills and in acquiring deep and specialized

knowledge on a particular field of work by the student. It requires thus a personalized teaching that is tailored to
the

student’s idiosyncrasies and learning type, and directed to the scientific subject under investigation. Only the
tutorial supervision is adequate to these purposes.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
NA

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 
As metodologias de ensino e aprendizagem recomendadas para o PD encontram-se centradas no aluno tal

como é patente pelo facto de o plano curricular poder ser ajustado ao perfil do aluno. Para além disso, existem
estratégias facilitadoras que permitem atingir os objetivos formativos e de aquisição de competências

enunciados. Em particular incentiva-se a autonomia de estudo, a análise crítica de contextos científicos
diversos, a adoção de uma atitude responsável e decisória relativamente a problemas científicos emergentes,

fomentando deste modo a definição do próprio percurso de aprendizagem com base na investigação produzida
e visando uma atitude empreendedora em termos profissionais. O aluno é incentivado a desenvolver atividades

letivas, por exemplo no âmbito do Projeto de Tese, que proporcionem aprofundamento de conhecimentos
específicos na área das N&N, bem como a aquisição de capacidades como a comunicação escrita/oral,

trabalho em equipa e integração de competências transversais.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The teaching and learning methodologies recommended for the doctoral program are centered in the student,

which is clear by the fact that the curriculum is adjusted to the student profile. Additionally, there are strategies
that allows the trainee to achieve the main learning objectives and the acquisition of advanced skills. In

particular, the cycle of studies encourages autonomous study, critical analysis of various scientific contexts, by
adopting a responsible and decision-making attitude in relation to emerging scientific problems, thus stimulating
the development of her/his own learning path based on original research produced and at aiming an

entrepreneurial attitude. The student is encouraged to develop learning activities, for example during the Thesis
Project, that provide further expertise in the field of N&N, and also the acquisition of other skills, such as

written/oral communication, teamwork and integration of interdisciplinary knowledge.

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

O Diretor de curso tem reuniões regulares com a Comissão Científica que estão em contacto direto com
docentes e doutorandos.
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6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
The Director regular meetings with the Scientific Commission that has direct contact with teaching staff and

PhD students.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

As unidades curriculares são geralmente lecionadas em aulas expositivas, seminários e palestras. A avaliação
de conhecimentos que visam atingir os objetivos de aprendizagem é realizada com recurso a testes escritos,

desenvolvimento de seminários e trabalhos, que podem requerer discussão pública. As unidades curriculares
com forte componente tutorial são avaliadas de modo contínuo por discussão e desenvolvimento de atividades
sob acompanhamento do docente responsável.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes. 

The contents of the courses are usually taught in lectures and seminars. The assessment techniques aimed at
achieving the learning objectives are written tests, seminars and the development of seminars/projects, which

may require public discussion. Courses with intensive tutorial component are evaluated by discussion and
development of continuous activities under the supervision of the responsible professor.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 

Pela própria natureza do curso, tratando-se de um programa doutoral, os estudantes são envolvidos num
ambiente de investigação científica desde cedo. Em especial, a UC de Projeto de Tese, procura desde logo

promover o contactao do doutorando com um tópico de investigação e que normalmente é explorado
posteriormente no seu trabalho de investigação. O doutorando é incentivado desde o primeiro ano, através dos
orientadores científicos e direção de curso, a comunicar ciência em foruns adequados para o efeito, como por

exemplo workshops, conferências e seminários.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

Taking in consideration that this course is a doctoral program, the students are involved in scientific research
environment early on. In particular, the UC Thesis Project, seeks to immediately promote the contact of the

doctoral student with a research topic and that is usually later explored in research work. The doctoral student
is encouraged from the first year, by the scientific supervisor and course direction, to communicate scientific
issues in appropriate forums for this purpose, such as workshops, conferences and seminars.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two

before the last year

Penúltimo ano / One

before the last year

Último ano /

Last year

N.º diplomados / No. of graduates 0 3 3

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N

years*
0 1 2

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in

N+1 years
0 2 1

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in

N+2 years
0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of

graduates in more than N+2 years
0 0 0
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Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

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

N&N-Nanoestruturas de carbono- Tecnologias e aplicações
inscritos- 4; avaliados-4; aprovados-4

Q-Química de nanoestruturas
inscritos- 3; avaliados-3; aprovados-3

Q-Síntese Química
inscritos- 1; avaliados-1; aprovados-1

F- Tecnologias de micro e nanoprocessamento

inscritos- 4; avaliados-4; aprovados-4

BQ- Métodos Biomoleculares I
inscritos- 1; avaliados-1; aprovados-1

CEM- Biomateriais
inscritos- 1; avaliados-1; aprovados-1

CEM- Técnicas avançadas de caracterização de materiais
inscritos- 3; avaliados-3; aprovados-3

GES- Empreendedorismo

inscritos- 1; avaliados-0; aprovados-0

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units. 

N&N-Carbon Nanostructures-Technologies and Applications
enrolled- 4; evaluateds-4; approved-4

Q-Química de nanoestruturas

enrolled- 3; evaluated-3; approved-3
Q-Síntese Química

enrolled- 1; evaluated-1; approved-1

F- Tecnologias de micro e nanoprocessamento

enrolled- 4; evaluated-4; approved-4

BQ- Métodos Biomoleculares I
enrolled- 1; evaluated-1; approved-1

CEM- Biomateriais

enrolled- 1; evaluated-1; approved-1
CEM- Técnicas avançadas de caracterização de materiais

enrolled- 3; evaluated-3; approved-3

GES- Empreendedorismo
enrolled- 1evaluated-0; approved-1

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de

melhoria do mesmo. 
A avaliação de como está a correr a formação baseia-se em contacto direto entre os alunos e docentes,

nomeadamente os supervisores científicos e o diretor do programa doutoral. Quando são identificados pontos a
melhorar estes são transmitidos pelo Diretor ou representante departamental à Comissão Científica do
Doutoramento podendo dar origem a alterações dos planos de estudos individuas ou do programa de trabalhos.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
The assessment of the Doctoral program training is based by direct contact between the students and teachers,

namelly the scientific supervisors and doctoral program director. When areas for improvement are identified
these are communicated by the Directors or department represenrtative to the Scientific Committee of the PhD
and may lead to changes in the student curricula or work program.
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7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study programme's area.
83

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating
83

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do

ciclo de estudos e respetiva classificação (quando aplicável). 
CICECO- Aveiro Institute of Materials: Excelente

I3N- Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação (Aveiro): Excecional
TEMA- Centre for Mechanical Technology and Automation: Bom

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if

applicable). 
CICECO- Aveiro Institute of Materials: Excelent

I3N- Institute of Nanostructures, nanomodelling and Nanofabrications (Aveiro): Exceptional
TEMA- Centre for Mechanical Technology and Automation: Good

7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais

com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93

7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93

7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico. 

As unidades de investigação que suportam este doutoramento contribuem para cerca de 12,5% das

publicações SCI (2013, nano *, Web of Science: WOS) e cerca de 26,6% do total de citações com afiliação
portuguesa nesta área interdisciplinar.

Dados selecionados para tópicos N&N ou em áreas afins (2008-2013):
Projetos internacionais financiados- 27

Projetos nacionais financiados- 88
Patentes- 28

Publicações SCI- 1020
Spin-offs criadas- 2 (Smallmatek, Bravesound)

Planos de negócios- 3 (CERQUT, Thin Film TEC, TETRACARBON)

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
The research units that support this doctoral program accounts for about 12.5 % of SCI publications (2013,

nano* at Web of Science: WOS) and about 26.6 % of the total citations with Portuguese affiliation in this
interdisciplinary area.

Selected outputs on N&N related topics (2008-2013):
Funded International Projects- 27
Funded National Projects- 88

Patents- 28
SCI Publications- 1020

Spin-offs created- 2 (Smallmatek, Bravesound)
Business plans- 3 (CERQUT, Thin Film TEC, TETRACARBON)

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93
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7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

As unidades de investigação que suportam este programa de doutoramento têm obtido com sucesso
financiamento externo para investigação/formação avançada. Por exemplo, durante o período de 2008-2012,

foram alocados mais de 40 MEuros em tais atividades:
Projetos internacionais financiados- 27

Projetos nacionais financiados- 88

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

The research units that support this doctoral program have secured external funding for research/advanced
formation, for example during the period 2008-2012, over 40 MEuros have been allocated in such activities:

Funded International Projects- 27
Funded National Projects- 88

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

O investimento das universidades em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente
da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via

primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se afirmar
como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os

colaboradores da UA são incentivados a aumentar o número de artigos e outras publicações científicas,
aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de

áreas presentes no ISI. 
O sucesso destes objetivos é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e importância: quantidade
e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências, capítulos de livros,

publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas científicas no ISI web of
Science 

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often
undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the

fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of national
and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: increase the

number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, consolidate
existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these research

objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of research
funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of publications, number

of citations and number of science in ISI Web of Science.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. 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. 
As unidades de investigação, em articulação com diversas unidades orgânicas da UA, contribuem ativamente

em ações de difusão do conhecimento científico produzido, para além da participação em cursos nos diversos
ciclos de ensino. Estas acções integram eventos de natureza científica e pedagógica, na forma de
conferências, ações de divulgação em escolas, workshops e cursos de formação avançados. Os

investigadores integram consórcios visando formação de nível avançado, por exemplo:
• ERASMUS MUNDUS M.Sc. Program: ‘EMMS- Joint European Masters Program in Materials Science’

with universities of Aalborg and Hamburg; and an European FAME-promoted program, 2012-2018.
• CoordenaçãoNANOMOTION Network for Initial Training: “Nanoelectromechanical Motion in Functional

Materials”
• SO2S Network for Initial Training (2013-2016): “The Singlet Oxygen Strategy: sustainable oxidation

procedures for applications in material science, synthesis, wastewater treatment, diagnostics and
therapeutics”.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific

area(s) of the study programme. 
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The research units, together with the various units at UA, contribute actively for disseminating actions and

diffusion of scientific knowledge, in addition to the normal participation in courses at various levels of education.
These actions are part of events of scientific and pedagogical nature in the form of conferences, dissemination

activities in schools, workshops and advanced training courses. The researchers incorporate various consortia
for advanced formation and training, for example:

• ERASMUS MUNDUS M.Sc. Program: ‘EMMS- Joint European Masters Program in Materials Science’
with universities of Aalborg and Hamburg; and an European FAME-promoted program, 2012-
2018.

• NANOMOTION Network for Initial Training: “Nanoelectromechanical Motion in Functional Materials”
• SO2S Network for Initial Training (2013-2016): “The Singlet Oxygen Strategy: sustainable oxidation

procedures for applications in material science, synthesis, wastewater treatment, diagnostics and
therapeutics”.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a

ação cultural, desportiva e artística. 
Colaboração ativa com várias instituições nacionais e estrangeiras, incluindo empresas com atividades nas

áreas de suporte ao programa doutoral.
Apesar de o curso ser relativamente recente, os doutores em N&N encontram-se maioritariamente a

desenvolver atividades de investigação na área ou em tópicos nos quais a sua formação é uma mais valia.
Participação na plataforma Aveiro Institute of Nanotechnology, que congrega recursos de investigação e

formação do CICECO, TEMA e I3N-Aveiro.
Participação regular de vários docentes e investigadores em ações de divulgação de temas relacionados com

N&N.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities. 

Collaboration with several national and foreign institutions, including companies with activities in areas that
support the doctoral program.

Although the course is relatively recent, doctors in N&N are developing research activities in the area or topics
for which the acquired training is an asset.

Participation in the Aveiro Institute of Nanotechnology platform, which brings together research and training
resources from CICECO, TEMA and I3N-Aveiro.
Regular participation of several lecturers and researchers on polularizing science activities related to N&N.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado. 

As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da responsabilidade
de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de Comunicação, Imagem e
Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. De acordo com a política

da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das Unidades Orgânicas e dos
Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela atualização regular da

informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em língua inglesa. 
Todas as informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como

através da presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência &
Tecnologia, da Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público

motivado. 

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students. 

The information made available about the institution, the degree programme and the teaching given is the
responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public

Relations Services which are responsible for communication with the community. In accordance with the
university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the involvement of the

Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible for the regular
updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in English. All the

information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in fairs, visits
to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other
events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics.

7.3.4. Nível de internacionalização
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7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study

programme
29

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs

(in)
10

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs

(out)
10

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Objetivos do Programa Doutoral (PD) encontram-se alinhados com a estratégia da Universidade de Aveiro

para a área das Nanociências e Nanotecnologias, tendo sido criada a plataforma Aveiro Institute of
Nanotechnology.

- Trata-se de um PD interdepartamental que reúne sinergias em termos de investigação e ensino, pautando-se
por uma boa gestão dos recursos existentes na Universidade.

- PD encontra-se centrado em grande medida em linhas de investigação muito fortes e competitivas existentes
nas unidades de investigação que o suportam.

- PD tem características multi- e inter-discplinares que permite captar candidatos de um modo transversal a
várias áreas científicas.

- PD recorre a práticas de implementação e fortalecimento de soft-skills como sejam comunicação oral e
escrita, abordagem pluridisciplinar, integração e trabalho de equipa.
- PD permite ao doutorando a definição de um perfil de formação de acordo com os objetivos específicos

pretendidos. 
- A empregabilidade dos doutores formados pelo PD vai ao encontro do seu principal objetivo, que é oferecer ao

mercado de trabalho profissionais com formação avançada em uma área emergente e para a qual é muito
recente a formação de especialistas.

- Estudantes oriundos de diferentes áreas de formação e pontos geográficos, fortemente motivados para este
curso.

- Os estudantes têm acesso aos bem equipados laboratórios dos grupos de investigação, e ao parque
instrumental da UA, de grande relevância para a realização das suas Teses e da sua formação através do

contacto com uma grande variedade de técnicas e equipamentos de última geração.
- Processos de candidatura flexíveis, coordenados pelo Diretor de Curso e Comissão Científica em articulação
com a Reitoria, realizados online.

- Os doutoramentos na sua generalidade resultaram em várias publicações internacionais atestando a
originalidade e qualidade do trabalho produzido.

- Doutorados por este curso encontram-se a desenvolver atividades de investigação na área.
- Os doutoramentos são realizados em unidades de investigação com elevados índices de produtividade na

área N&N, havendo uma relação benéfica e de reciprocidade entre os vários agentes.
- Organização de workshops bianuais com a obrigatoriedade dos doutorandos apresentarem e discutirem os

seus resultados.
- As unidades de investigação (CICECO, I3N, TEMA) que suportam o PD apresentam um parque instrumental de

referência ao nível das nanociências.
- A N&N é uma área de grande implementação na UA, tendo por referência parâmetros a nível nacional e
internacional, em termos de produção científica. Os indicadores bibliométricos colocam a UA como a instituição

nacional mais ativa na área dos nanomateriais tal devendo-se em grande medida à qualidade do seu staff.
- A natureza do curso permite uma boa articulação entre doutorandos e direção do programa doutoral (e

comissão científica).

8.1.1. Strengths 
- Objectives of the Doctoral Program (PD) are aligned with the strategy of the University of Aveiro to the area of

Nanosciences and Nanotechnologies, with the creation of the Aveiro Institute of Nanotechnology platform.
- It is an interdepartmental course bringing together synergies in research and teaching, guided by good

management using existing resources at the University.
- PD is centered in very strong and competitive research lines by research units that support the activities.



12/23/2015 ACEF/1516/11032 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ec31bf75-4b11-eb2e-b164-561f68349b5d&formId=ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93&lan… 79/104

- PD shows multi- and inter-discplinar features that captures candidates transversely to other scientific fields.
- PD based on practices that strength soft-skills such as oral and written communication, multidisciplinary

approach, integration and teamwork.
- PD allows the doctoral student to define a profile of training in accordance with the desired specific objectives.

- Employability of doctors trained by the PD will meet its main goal, which is to offer market professionals work
with advanced training in an emerging area and for which is very recent the training of specialists.

- Students from different areas of training and geographies, strongly motivated for this course.
- Students have access to well-equipped laboratories of the research groups, and instrumental park, of great
importance for the realization of their thesis and their training through contact with a wide variety of techniques

and the latest equipment.
- Flexible processes for PhD applicants, coordinated by the Director of Education & Scientific Commission en

route with Rectory directives and conducted online.
- The doctorates in general resulted in several international publications attesting the originality and quality of

the research produced.
- Doctorates from this course are now developing research activities in the area.

- The doctorates are conducted in research units with high productivity rates in the area N&N, with a beneficial
and reciprocal relationship between the various agents.

- Organization of biannual workshops with the specific requirement of the PhD students to present and discuss
their results.
- The research units (CICECO, I3N, TEMA) that support the PhD have an instrumental park of international level

for research in nano sciences.
- N&N is an area of strong implementation at UA, with high outputs at national and international level, in terms of

scientific production. Bibliometric indicators place UA as the most active national institution in the field of
nanomaterials and this is due largely to the quality of the staff.

- There is a good proximity between the doctoral program and the directive board (scientific commission).

8.1.2. Pontos fracos 
- A base de recrutamento de estudantes na área específica das N&N é muito limitada nomeadamente pela não

existência de cursos de mestrado nesta área na instituição de acolhimento.
- Contacto insuficiente com a investigação durante o primeiro ano do curso.

- Existe uma lista numerosa de UCs de opção, muitas não foram criadas, o que pode desvirtuar por excesso o
efeito positivo de ser dada possibilidade de ajustar o plano curricular do aluno ao seu perfil.

8.1.2. Weaknesses 

- The student recruitment base in the specific area of N&N is very limited namely due to absence of master
courses in this area at UA.

- Insufficient contact with research during the first year of the cycle of studies.
- There is a huge number of options, some not in action, which can detract the positive effect of the possibility of

adjusting the curriculum of the students to their profile.

8.1.3. Oportunidades 
-A área das Nanociências e Nanotecnologias é atualmente prioritária em programas internacionais, sendo vista

como um domínio em franco crescimento;
- A Universidade de Aveiro é reconhecida internacionalmente em vertentes relevantes das N&N, como por

exemplo em Nanomateriais. 
- Perspetiva-se um crescimento ao nível de empresas e laboratórios com interesse em N&N, para os quais

serão necessários doutorados na área.
- Necessidade crescente de doutorados que para além de conhecimentos em N&N, dominem linguagem,

terminologia e procedimentos característicos em áreas de interface.
- Trata-se do primeiro PD a nível nacional nesta área com um percurso consolidado ao nível da oferta formativa

de terceiro ciclo.
- Avaliações periódicas de cursos e unidades por entidades externas poderão ter efeitos positivos na
visibilidade e implantação do curso.

8.1.3. Opportunities 
-The Area of Nanosciences and Nanotechnologies is priority in international programs, being seen as a domain

of increasing impact;
- The University of Aveiro is internationally recognized in relevant aspects of N&N, for example in
Nanomaterials.

- Perspectives that an increasing number of companies and laboratories will be interested in N&N, which will
need doctorates in the field.

- Increasing need of PhDs that in addition to expertise in N&N, master language, terminology and procedures
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characteristic in interface areas.
- This is the first doctoral program at national level in this área, showing a consolidated route in terms of
advanced training.

- Periodic evaluations of courses and units by external parties may have positive effects on visibility and
implementation of the course.

8.1.4. Constrangimentos 
-Indefinição nas políticas de financiamento do ensino superior e da Investigação ao nível de doutoramentos

compromete a captação de doutorandos para esta área;
-O número limitado de cursos de 2º ciclo em N&N reduz a base de recrutamento de candidatos. 
- Inexistência de programas de apoio que visem a criação de empresas de capital de risco baseadas em I&D

em N&N.
- Parco financiamento através de bolsas de doutoramento.

8.1.4. Threats 
-Uncertainty in higher education funding policies and research at the doctoral level might compromise the
attraction of doctoral students to this area;

-Limited number of 2nd cycle courses in N&N reduces the basis for candidate recruitment.
- Lack of supporting programs aimed at the creation of venture capital companies based on R&D in N&N.

- Reduction in funding through PhD scholarships.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

Reduzir o leque e número de UC OPCIONAIS oferecidas mantendo a possibilidade de ajustar o plano curricular
ao perfil do aluno:

1º semestre: opções 1-3
2º semestre: opção 4

9.1.1. Improvement measure 
Decrease the range and number of OPTIONAL UC offered while maintaining the ability to adjust the curriculum

to the student profile:
1st semester: options 1-3

2nd semester: option 4

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

1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High

1 year.

9.1.3. Indicadores de implementação 

A realizar após aprovação oficial.

9.1.3. Implementation indicators 
To implement after official approval.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
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Aumentar o tempo dedicado ao Projeto de Tese, libertando horas de contacto no 2º semestre por eliminação de

uma UC opcional (2º semestre), permitindo assim aumentar o contacto com a investigação durante o primeiro
ano.

9.1.1. Improvement measure 
Increase the time devoted to the Thesis Project releasing contact hours in the 2nd semester (1st year) by
removal of one UC (2nd semester), hence allowing to increase the contact with research during the first year.

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

1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High

1 year

9.1.3. Indicadores de implementação 
A implementar após aprovação oficial.

9.1.3. Implementation indicators 
To implement after official approval.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
Procurar implementar na UA um mestrado na área das N&N, preferência com base de recrutamento
internacional.

9.1.1. Improvement measure 
Implement a master's degree at UA in the field of N&N, preferably based on international recruitment of

students.

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

2 anos

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Medium

2 years

9.1.3. Indicadores de implementação 

A implementar após aprovação oficial.
Monitorização do número de estudantes que frequentam o mestrado e transitam para o programa doutoral.

9.1.3. Implementation indicators 

To implement after official approval.
Monitoring of the number of students that register for the master and follow studies in the doctoral program.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
O atual programa doutoral apresenta uma tipologia 3-4 anos para obtenção de grau. A proposta de melhoria é

que fique definido como uma programa doutoral de 180 ECTS (3 anos).
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9.1.1. Improvement measure 

The current doctoral program has a 3-4 years format for the PhD award. The improvement measure is to define
this doctoral program for 180 ECTS (3 years).

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

Alta
1 ano.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

High
1 year.

9.1.3. Indicadores de implementação 
A implementar após aprovação oficial.

9.1.3. Implementation indicators 

To implement after official approval.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
A proposta apresentada está de acordo com as recomendações da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro

sobre a organização dos planos curriculares dos Programas Doutorais. Especificamente propõe-se:
- As unidades curriculares de Projeto de Tese I e II, da área científica N&N, passa a Projeto de Tese, UC anual e

com um total de 36 ECTS;
- O leque de unidades curriculares passíveis de ser oferecidas no 1º ano é reduzido significativamente,

passando a existir 4 UC de opção no 1º ano (3 no 1º semestre; 1 no 2º semestre).
- Introdução de uma opção livre, semestral e com 6 ECTS, em áreas afins ao programa doutoral ou de qualquer

outro curso de 3º ciclo da UA (opção 4).
- São eliminadas do plano de estudos as unidades curriculares de 2º ciclo que até agora eram oferecidas;

- O plano de estudos dos restantes anos letivos corresponde à Tese (área científica N&N), até 120 ECTS, sendo
o grau de doutor conferido a um total de 180 ECTS.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

The proposal is in line with the recommendations of the Doctoral School of the University of Aveiro on the
organization of curricula of doctoral programs. Specifically it is proposed:

- The curricular units Thesis Project I & II, of the scientific area N&N, become Thesis Project, a single UC with a
total of 36 ECTS;

- The range of courses to offer in the 1st year is reduced significantly, with a total of 4 optional courses in the
first year (3 in the 1st semester; 1 in the 2nd semester).
- Introduction of a free elective course, for a semester and 6 ECTS, among scientific areas of this program or of

any 3rd cycle of studies at UA (option 4).
- The courses of 2nd cycle have been removed;

- The curriculum of the remaining school years corresponding to the thesis (scientific area N&N) are up to 120
ECTS, and the PhD degree is awarded to a total of 180 ECTS.

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

Mapa

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Nanociências e Nanotecnologia
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10.1.2.1. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

10.1.2.2. Grau:

Doutor

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

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

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym

ECTS

Obrigatórios /

Mandatory

ECTS

ECTS

Optativos /

Optional

ECTS*

Nanociências e Nanotecnologia N&N 156 0

Nanociências e Nanotecnologia/Química/Física/Engenharia

Física/Ciência e Engenharia de Materiais/Bioquímica/Gestão
N&N/Q/F/EF/CEM/GES/BQ/EMEC 0 18

Qualquer Área Científ ica QAC 0 6

(3 Items)  156 24

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - - 1º/1º

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Nanociências e Nanotecnologia

10.2.1. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

10.2.2. Grau:
Doutor

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

<sem resposta>

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

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

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1st/1st

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Área Horas Horas Observações
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Unidades Curriculares / Curricular

Units

Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration (2)

Trabalho /

Working

Hours (3)

Contacto /

Contact

Hours (4)

ECTS
/

Observations

(5)

Nanoestruturas de Carbono/Carbon

Nanostructures
N&N semestral/semester 162 T-15; OT-30 6

opção 1-

3/option 1-3

Tecnologias de Micro e

Nanoprocessamento/Micro and

Nanoprocessing Technologies

N&N semestral/semester 162 OT-30 6
opção 1-

3/option 1-3

Física de Nanoestruturas/ Physics of

Nanostructures
F semestral/semester 162 T-30; OT-15 6

opção 1-

3/option 1-3

Química de Nanoestruturas/Chemistry of

Nanostructures
Q semestral/semester 162 T-45; OT-15 6

opção 1-

3/option 1-3

Síntese Química/Chemical Synthesis Q semestral/semester 162 OT-30 6
opção 1-

3/option 1-3

Técnicas Avançadas de Caracterização de

Materiais( Advanced Techniques for

Materials Characterization

CEM semestral/semester 162 T-30; P-30 6
opção 1-

3/option 1-3

Dispositivos e Sensores/Devices and

Sensors
EF semestral/semester 162 T-30; OT-15 6

opção 1-

3/option 1-3

Técnicas de Caracterização de

Biomoléculas/Biomolecules Characterization

Techniques

BQ semestral/semester 162 TP-15; OT-15 6
opção 1-

3/option 1-3

Tecnologias óticas/Optical Technologies EF semestral/semester 162 TP-30 6
opção 1-

3/option 1-3

Projeto de Tese/Project Thesis N&N anual/annual 324 OT-15 12

Seminário/Seminar N&N semestral/semester 162 OT-15 6
opção 1-

3/option 1-3

Produto Inteligente e Bioinspirado/Bioinspired

and smart product
EMEC semestral/semester 162

T-60; TP-30;

P-30; OT-15
6

opção 1-

3/option 1-3

(12 Items)       

Mapa XII - - 1º/2º

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Nanociências e Nanotecnologia

10.2.1. Study programme:
Nanosciences and Nanotechnology

10.2.2. Grau:

Doutor

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

<sem resposta>

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

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

1º/2º

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

1st/2nd

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
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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)

Materiais 0D-3D Nanoestruturados/ 0D-3D

Nanostructured Materials
N&N semestral/semester 162 T-30; TP- 30 6

opção 4/option

4

Laboratórios de Microscopia Eletrónica de

Transmissão/ Laboratories of Transmission

Electron Microscopy

CEM semestral/semester 162 TP-15; P- 45 6
opção 4/option

4

Fronteiras em Química Inorgânica/Frontiers in

Inorganic Chemistry
Q semestral/semester 162 OT- 15 6

opção 4/option

4

Ótica Biomédica/Biomedical Optics EF semestre/semester 162 T-30 6
opção 4/option

4

Inovação e Empreendedorismo/Innovation

and Entrepeneurship
GES semestre/semester 162 T-30; OT- 15 6

opção 4/option

4

Ciência e Tecnologia de Superficies/Science

and Technology of Surfaces
EMEC semestre/semester 162 TP-30 6

opção 4/option

4

UC de Opção Livre 3º Ciclo/Free Optional UC

3rd Cycle
QAC semestre/semester 162 OT- 30 6

opção 4/option

4

Projeto de Tese/Thesis Project N&N anual/annual 648 OT-15 24

(8 Items)       

Mapa XII - - 2º

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Nanociências e Nanotecnologia

10.2.1. Study programme:

Nanosciences and Nanotechnology

10.2.2. Grau:

Doutor

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

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

2º

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd

10.2.5 Novo plano de estudos / New 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 N&N Anual/Annual 1620 OT-30 60

(1 Item)       
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Mapa XII - - 3º

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Nanociências e Nanotecnologia

10.2.1. Study programme:

Nanosciences and Nanotechnology

10.2.2. Grau:
Doutor

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

<sem resposta>

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

3rd

10.2.5 Novo plano de estudos / New 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 N&N Anual/Annual 1620 OT-30 60

(1 Item)       

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Pedro Miguel Dimas Neves Domingues

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Pedro Miguel Dimas Neves Domingues

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada

em A1):
Universidade de Aveiro

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Departamento de Química

10.3.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/33b3de9f-6bc4-c132-624f-561e787f92ad/annexId/33670134-cf81-f469-3651-5654bfffcab0
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Mapa XIII - João Filipe Calapez de Albuquerque Veloso

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

João Filipe Calapez de Albuquerque Veloso

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada

em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Departamento de Física

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Rogério Nunes Nogueira

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Rogério Nunes Nogueira

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada

em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Departamento de Física

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - António Manuel de Amaral Monteiro Ramos

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

António Manuel de Amaral Monteiro Ramos

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada

em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Departamento de Engenharia Mecânica

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/33b3de9f-6bc4-c132-624f-561e787f92ad/annexId/1eb09030-0e45-2ce1-c2db-565588f7ca5f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/33b3de9f-6bc4-c132-624f-561e787f92ad/annexId/eee23423-a67f-be36-c53e-56558ec00d12
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10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - João Paulo Davim Tavares da Silva

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Davim Tavares da Silva

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada

em A1):
<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Departamento de Engenharia Mecânica

10.3.4. Categoria:

Professor Associado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Ana Isabel Dias Daniel

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Dias Daniel

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada

em A1):
Universidade de Aveiro

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial

10.3.4. Categoria:

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV - SEMINÁRIO

10.4.1.1. Unidade curricular:
SEMINÁRIO

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

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/33b3de9f-6bc4-c132-624f-561e787f92ad/annexId/7c0971e8-6212-a075-f19e-56559bc5e9de
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/33b3de9f-6bc4-c132-624f-561e787f92ad/annexId/bc8a018c-0259-8c6d-dc85-5655a2a1a512
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93/questionId/33b3de9f-6bc4-c132-624f-561e787f92ad/annexId/3c9727c9-bb19-0548-ec1b-56582fa96d15
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Tito da Silva Trindade, OT-15

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

Professores e investigadores de esta ou outras instituições, e quadros de empresas ligados a atividades de

I&D que são convidados para apresentar seminários na UA no âmbito do programa doutoral em N&N.

Invited lecturers that are researchers and professors from our institution or other institutions, people from R&D

departments from various companies, invited to give lectures on specific topics for the students of the doctoral

program in N&N.

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

Pretende-se que o estudante assista a um conjunto de seminários/palestras, dos quais terá que realizar um

resumo que elabore, apresente e discuta um seminário sobre um tema de investigação ou prepare um artigo de

revisão, cujos temas sejam diferentes do seu tema de doutoramento. O objetivo principal desta UC é o
alargamento do conhecimento científico dos estudantes na área do programa ou em áreas afins.

No final desta unidade curricular o estudante deverá ter adquirido ou desenvolvido:

- Capacidade de compreensão, análise crítica e síntese de ideias novas e complexas apresentadas em

palestras a que assistiu;
- Capacidade de fazer pesquisa bibliográfica, conhecer e descrever de forma sintética o estado da arte de um

tema de investigação em forma de seminário ou de artigo de revisão;

- Capacidade de comunicação e discussão com os seus pares e a sociedade em geral sobre o tema do
seminário ou artigo de revisão que elaborou.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is intended that the student attends a series of seminars/talks, from which he/she must write a report and to
develop, publicly present and discuss a seminar on a topic of research or a review article, whose subjects are

different from their PhD thesis. The main objective of this course is broadening the scientific knowledge of

students in this area or related topics..

At the end of this course the students will have acquired or developed:
- Abilities to understand, critical analysis and synthesis of new and complex ideas presented in seminars /

conferences which he/she attended;

- Ability to make bibliographical research, to know and describe in a synthetic way the state of the art of a

research subject in the form of seminar or review article;
- Communication skills and ability to discuss with their peers and society in general on the subject of the

prepared seminar or review article.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular tem duas componentes:

- Uma das componentes consiste num conjunto de seminários em N&N e áreas afins a que os estudantes têm

que assistir. Estes seminários serão organizados especificamente para o efeito ou escolhidos entre eventos

organizados pela UA ou por outras instituições de ensino e investigação, sob parecer do Diretor de Curso.
- A segunda componente consiste num trabalho elaborado, apresentado e discutido publicamente pelo

estudante. Este trabalho pode consistir num seminário sobre um tema de investigação, diferente do da sua tese

de Doutoramento, ou por um artigo científico de revisão em formato de publicação em revista da área N&N.

10.4.1.5. Syllabus:

This course has two components:

- One of the components is a set of seminars in N&N and related areas to which the students have to attend.

These seminars will be organized specifically for this purpose or chosen from events organized at UA or other
educational and research institutions, on the advice of the Director Course.

- The second component is a work prepared, presented and discussed publicly by the student. This work may

consist of a seminar on a topic of research, different from the PhD thesis or a scientific review article published
in a journal format in the area N&N.

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

curricular

O estudante ao assistir a um conjunto de seminários irá alargar os seus conhecimentos científicos sobre
diversos temas de investigação fora do âmbito estrito da sua tese de doutoramento. A elaboração de um

resumo sobre o conteúdo dos seminários a que assistiu fá-lo-á desenvolver o seu espirito de observação,

análise crítica e síntese de ideias novas e complexas.
A pesquisa bibliográfica e elaboração de um seminário ou artigo de revisão, com a supervisão e ajuda do seu
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orientador, permitir-lhe-á desenvolver a sua capacidade de fazer pesquisa bibliográfica, de conhecimento, de
análise crítica e de síntese do tema de investigação escolhido. A apresentação e discussão pública do

seminário / artigo de revisão permitir-lhe-á desenvolver as suas capacidades de comunicação.

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

Attending a series of seminars, will broaden the students scientific knowledge on various research topics
beyond the narrow field of his PhD Thesis. The preparation of a summary about the content of the seminars they

attended will allow the development of observation skills, critical analysis and synthesis of new and complex

ideas.
The literature search and preparation of a seminar or review article, under the guidance and assistance of the

PhD Supervisor, allows to develop the ability to carry a bibliographic research, and a critical analysis and

synthesis of the subject research chosen. The presentation and public discussion of the seminar / review article

will allow developing scientific communication skills for experts and non-experts in the field.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nesta UC o ensino é tutorial. O regente–Diretor do Curso do Programa Doutoral, conjuntamente com o

orientador, acompanha o estudante ao longo do semestre na escolha dos seminários a que assiste. A
preparação do seminário ou artigo de revisão é acompanhado pelo Orientador da Tese de Doutoramento. O

regente da UC valida, logo no início do semestre, o tema do trabalho de seminário/artigo de revisão que o

estudante irá realizar em língua Inglesa. No final do semestre há a apresentação e discussão pública do

seminário/artigo de revisão, perante um júri nomeado pela comissão científica do Programa Doutoral.
A avaliação consiste em duas componentes: 20% (resumos) + 80% (elaboração, apresentação e discussão do

seminário/artigo de revisão).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course uses a tutorial regimen, the responsible - Director of the Doctoral Program, along with the

Supervisor, guides the students in the choice of seminars to attend, while the written work is accompanied by

the PhD Thesis Supervisor. The UC responsible validates in the beginning of the semester, the subject of the

seminar work / review article that the student will present in English. At the end of the semester there is a public
presentation and discussion of the seminar/review article for a jury indicated by the Scientific Commission of

the PhD Program.

The assessment consists in two components: 20% (abstracts ) + 80% (preparation, presentation and discussion
of the seminar / review article).

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

curricular.

Esta unidade curricular está orientada essencialmente para o alargamento de conhecimentos científicos dos
estudantes, através da assistência a um conjunto de seminários / conferências de diversos temas de

investigação e ainda através da elaboração de um seminário ou artigo de revisão sobre um tema de

investigação. Estes trabalhos permitirão ao estudante alargar as sua capacidades de pesquisa bibliográfica,
análise crítica e síntese de ideias novas e complexas e de um determinado tema de investigação. A

apresentação e discussão pública do tema perante especialistas e não especialistas permitirá ao estudante

desenvolver as suas capacidades de comunicação de assuntos científicos para diferentes públicos.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is strongly focused to broaden the scientific knowledge of students, by attending a series of

seminars / conferences of various research topics and also through the development of a seminar or review

article on a research topic. This work will allow the student to enlarge their abilities to perform bibliographic
search, critical analysis and synthesis of new and complex ideas and of a particular research topic. The

presentation and public discussion of the topic for experts and non-experts will allow the students to develop

their ability to communicate scientific issues to different audiences.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Diversa bibliografia de especialidade, recomendada primeiramente pelo orientador mas posteriormente

selecionada pelo doutorando de acordo com as tarefas planeadas.

Diverse bibliography in the area, recommended firstly by the supervisor but in a second stage selected by the

student according to the objectives of the tasks to be implemented.
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Mapa XIV - TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMOLÉCULAS/ TECHNIQUES FOR THE CHARACTERIZATION OF
BIOMOLECULES

10.4.1.1. Unidade curricular:

TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMOLÉCULAS/ TECHNIQUES FOR THE CHARACTERIZATION OF

BIOMOLECULES

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

Pedro Miguel Dimas Neves Domingues: 15TP; 15OT

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

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

Esta unidade curricular tem por objectivo fornecer conhecimentos avançados sobre a teoria subjacente às
principais técnicas utilizadas em bioquímica estrutural. Adicionalmente, pretende-se ainda familiarizar os

estudantes com a utilização da instrumentação utilizada em bioquímica estrutural para fins de investigação

científica. Esta unidade fornece uma apresentação detalhada de metodologias de bioquímica estrutural,

incluindo espectroscopia de RMN e de espectrometria de massa.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims to provide advanced knowledge about the theory behind the main techniques used in

structural biochemistry. Additionally, a further aim is to familiarize students with the use of the instrumentation
used in structural biochemistry for scientific research purposes. This unit provides a detailed presentation of

methods for structural biochemistry, including NMR and mass spectrometry.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. NMR; Ressonância prótonica de spin, COSY vs NOESY, as atribuições de spin, determinação da estrutura

2. Espectrometria de Massa; Física da espectrometria de massas. Fontes de iões, analisadores e detectores.

Os instrumentos híbridos. Espectrometria de massa tandem, MS / MS, varrimentos de ião precursor e de perda

de neutros. Quantificação e análise de dados. Lipidómica, metabolómica e proteómica.
3- Outras técnicas utilizadas em bioquímica estrutural como por exemplo Cristalografia de raios X; Microscopia

confocal; A imunomarcação das células, princípios de microscopia confocal, 

10.4.1.5. Syllabus:
1. NMR; Basis for proton spin resonance, COSY vs. NOESY experiments, spin assignments, structure

determination

2. Mass Spectrometry; Physics of mass spectrometry. Ion sources, analysers and detectors. Hybrid

instruments. Tandem Mass spectrometry, MS/MS,
Parent scan and Neutral loss scan. Quantitation and data analysis. Lipidomics, metabolomiccs and proteomics.

3. Other techniques used in structural biochemistry including X-ray crystallography; and immunolabelling of

cells and principles of confocal microscopy

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

curricular

Os conteúdos programáticos da unidade curricular “Técnicas de caracterização de biomoléculas” estão

organizados de uma forma integrada e orientada na resolução de problemas, de forma a facultar uma revisão
de conceitos básicos das técnicas, aprofundar esses conhecimentos, na modelação, simulação e tratamento

informático dos dados, quando relevante, terminando no estudo das diversas aplicações das técnicas

estudadas. Pretende-se assim que os conteúdos programáticos sejam fornecidos de forma a proporcionar aos

alunos os conhecimentos necessários para o planeamento, execução e interpretação de experiências
científicas envolvendo técnicas em bioquímica estrutural.

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

The syllabus of the course "Techniques for the Characterization of Biomolecules”" are organized in an solving
problems format in order to provide a review of basic concepts and techniques, deepen such knowledge,

modeling, simulation and computer data processing, finishing in the study of several technical applications. It is

intended that the syllabuses are provided in order to provide students with the knowledge necessary for

planning, execution and interpretation of scientific experiments involving techniques in structural biochemistry
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10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas TP de carácter expositivo e de resolução de problemas procurando-se sempre uma interacção efectiva

com os estudantes. Os estudantes deverão frequentar pelo menos 75% das aulas teóricas e práticas.
Avaliação: avaliação periódica distribuída e final. Apresentação, análise e discussão de relatórios..

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The theorical-practical classes are mainly expository and demonstrative with resolution of problems. Students
must attend at least 75% of the theoretical and practical lessons.

Evaluation: Periodic and final evaluation. Presentation, discussion and analysis reports

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

As aulas TP visam orientar os estudantes para o conhecimento de referência nos conteúdos alvo da unidade

curricular sob a tutela do docente, sem contudo deixar de fomentar o espaço para a discussão crítica dos
problemas associados aos temas em análise. A aplicação do conhecimento adquirido operacionaliza-se na

realização de tarefas concretas durante as aulas, permitindo transversalmente a resolução de problemas

relacionados com os diferentes tópicos analisados assim como o contacto próximo e o domínio pelo estudante

das diferentes técnicas e métodos de análise estrutural.

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

The lectures intend to guide students to the reference knowledge addressed in the content of this curricular unit

under the guidance of the teacher, whilst continuing to foster the space for critical discussion of problems
associated with issues under consideration. The application of knowledge acquired in lectures will be done

through the performance of specific tasks, allowing transverse resolution of problems related to the different

techniques and methodologies in structural analysis.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A ser fornecida pelos palestrantes e em resultado da pesquisa feita pelos estudantes.

To be provided by the lecturers and as a result of research done by students

Mapa XIV - ÓTICA BIOMÉDICA

10.4.1.1. Unidade curricular:

ÓTICA BIOMÉDICA

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

João Filipe Calapez de Albuquerque Veloso- 30T

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

n/a

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

Abordar as temáticas associadas à Ótica Biomédica, com maior incidência em técnicas e nos sistemas foto-

sensores e sistemas óticos de imagem, bem como aos métodos, técnicas e sistemas para tratamento. Para

preparar os alunos para estas temáticas são inicialmente introduzidos os conceitos físicos associados à
instrumentação associada.

No fim, o aluno deverá ser capaz de:

-Saber escolher o foto-sensor mais adequado para uma determinada função em ótica biomédica.

-Compreender e avaliar os efeitos da interação da luz em tecidos biológicos.
-Saber Identificar e compreender o princípio de funcionamento dos vários sistemas usados em ótica biomédica.

-Conhecer das técnicas e instrumentação em desenvolvimento para otimização dos sistemas já existentes. 

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Address the thematics associated with Biomedical Optics, focusing on techniques and photo-sensors and

biomedical optical imaging systems, as well as methods, techniques and systems for therapy. To prepare
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students for these subjects, are initially introduced the physical concepts associated with the associated

instrumentation.

The student should be capable of:

-Chose the most adequate photosensor for a specific function in biomedical optics.
-Understand and evaluate the interaction effects of light in biological tissues.

-Know-Identify and understand the principle of operation of the various systems used in biomedical optical

imaging.

-Be aware of the techniques and instrumentation that are being developed for optimization of the existent
systems.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1 – Sensores óticos para biomédica
- Tubos Fotomultiplicadores

- Placas de Microcanais

- Fotomultiplicadores híbridos
- Fotodetetores do estado sólido

_ fotodíodos de avalanche

_ fotomultiplicadores de silício

- Fotomultiplicadores gasosos

2 – Imagiologia de raios X

- Radiografia

- Fluoróscopia 
- Tomografia Axial computorizada

3 – Imagiologia com raios gama (Medicina Nuclear)
- Câmera Anger

- Tomografia de emissão de fotão único (SPECT) 

- Tomografia por emissão de positrões (PET) 

4 – Imagiologia ótica

- Tomografia por projeção ótica 

- Tomografia ótica coerente (OCT) 

- Imagiologia por fluorescência

10.4.1.5. Syllabus:

1 - Optical sensors for biomedical 

- Photomultiplier tubes
- Microchannel plates

- Hybrid photomultipliers

- Solid state photodetectors

_ Photodiodes and avalanche photodiodes
_ Si photomultipliers

- Gaseous photomultipliers

2 - X-ray imaging

- Radiography

- Fluoroscopy 

- Computed Tomography

3 - Gamma Ray Imaging (Nuclear Medicine Imaging)

- Anger Camera

- Single Photon Emission Tomography (SPECT) 
- Positron Emission Tomography (PET) 

4 - Optical Imaging
- Optical Projection Tomography 

- Optical Coherence Tomography (OCT) 

- Fluorescence imaging

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

Os 4 capítulos dos conteúdos programáticos abordam as temáticas de uma forma avançada considerando o
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estado da arte desses sistemas. Os conceitos associados aos foto-sensores são abordados de uma forma

exaustiva no capítulo 1 e os associados à imagiologia ótica biomédica, nos restantes capítulos. O conjunto

destas temáticas abordadas e a forma como são abordados permite cobrir todos os objetivos propostos.

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

The 4 chapters of the syllabus address the different thematics in an advanced way, considering the “state of the

art” of these systems. The concepts associated with the photosensors are addressed in chapter 1, and the

ones associated with the biomedical optical imaging in chapters 2, 3 and 4. So ,the addressed thematics and the
way that they are addressed, will allow to cover all the objectives proposed for this course.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O ensino estará centrado em aulas expositivas e resolução de problemas considerando ainda uma componente
prática. Na componente prática é fomentado o contacto direto com alguma da instrumentação associada à

ótica biomédica. No sentido de desenvolver ainda mais competências na elaboração de documentos de

pesquisa e aprofundamento do conhecimento, a componente prática inclui ainda a elaboração de uma

monografia onde são desenvolvidos os temas escolhidos em termos dos princípios físicos envolvidos, da
investigação atual e das possíveis futuras aplicações.

A avaliação é discreta. Esta será composta pelo relatório escrito da monografia (50%) e por uma apresentação

oral da mesma com duração de 40 minutos (50%)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching is centred on lectures and problem solving, still considering a practical component. In practical

component is fostered the direct contact with some of the instrumentation used in biomedical optics. In order to

further develop skills in preparing research documents and deepening of knowledge, the practice component
also includes the preparation of a small monograph in which are developed the themes chosen in terms of the

physical principles involved, the current research and possible future applications.

The evaluation discrete. It will consist on a written report of the monograph (50%) and an 40 minutes oral
presentation (50%)

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

curricular.
A metodologia proposta irá permitir uma gradual aquisição de conhecimentos por parte do aluno e uma

respetiva consolidação dos mesmos, quer através da exposição da matéria relativa aos conteúdos

programáticos propostos e da resolução de problemas tipo associados, quer através das ações laboratoriais

de demonstração propostas, onde será promovido um ambiente de forte interação entre docente-aluno, aluno-
aluno e aluno-ação laboratorial.

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

The proposed methodology will allow a gradual acquisition of knowledge by the student and a respective
consolidation thereof. This will be done by lectures that follow the proposed syllabus and problem solving, and

through the proposed demonstration laboratory classes, where an environment with a strong interaction

between teacher-student, student-student and student-laboratory , will be promoted.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
-Artigos científicos recentes associados às temáticas abordadas.

-Introduction to Biomedical Engineering, John D. Enderle, Joseph D. Bronzino, Elsevier, Amsterdam, 2012, 3rd

edition, ISBN: 978-0-12-374979-6, doi:10.1016/B978-0-12-374979-6.00027-7
- J Bushberg et al, The Essential physics of Medical Imaging, third eddition, Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

- W R Hendee, E R Ritenour, Medical Imaging Physics, Wiley, 2002, 4th edition

Inglês 
-Recent scientific publications associated with the diferent addressed thematics.

- Introduction to Biomedical Engineering, John D. Enderle, Joseph D. Bronzino, Elsevier, Amsterdam, 2012, Third

Edition, ISBN: 978-0-12-374979-6, doi:10.1016/B978-0-12-374979-6.00027-7

-J Bushberg et al, The Essential physics of Medical Imaging, third eddition, Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- W R Hendee, E R Ritenour, Medical Imaging Physics, Wiley, 2002, 4th edition

Mapa XIV - TECNOLOGIAS ÓTICAS
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10.4.1.1. Unidade curricular:

TECNOLOGIAS ÓTICAS

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rogério Nunes Nogueira- 30TP

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

n/a

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

A Unidade Curricular de Tecnologias Óticas pretende dar uma formação avançada em tecnologias óticas para

futuros investigadores ou futuros quadros de elevada especialização. O programa foi desenhado para abranger
os diferentes perfis de alunos que se inscrevem nesta Unidade Curricular.

Os objetivos específicos desta Unidade Curricular são:

1. Tornar a Unidade Curricular um pilar importante na formação em tecnologias óticas, independente do perfil

de cada um.
2. Complementar/fornecer conceitos dos princípios e modos de funcionamento dos diferentes tipos de lasers;

3. Complementar/fornecer conceitos sobre fibras óticas e tipos de fibras;

4. Complementar/fornecer conceitos de dispositivos em fibra ótica e aplicações;
5. Fornecer conceitos de ótica não linear e aplicações;

6. Fornecer conceitos sobre processamento ótico e aplicações;

7. Fornecer conceitos de ótica integrada e aplicações.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Unit aims to give an advanced training in optical technologies for future researchers or future high level

positions with high technical expertise. The program was designed to cover the different student profiles who

enroll into this Unit.

The specific objectives of this Unit are:

1. Making the Curricular Unit an important pillar in the training in optical technologies.

2. Complement/ provide concepts of the principles and modes of operation of different laser types;
3. Complement/provide concepts of optical fibers and fiber types;

4. Complement/ provide concepts in optical fiber devices and applications;

5. Provide nonlinear optical concepts and applications;

6. Provide concepts of optical processing and applications;
7. Provide concepts of integrated optics and applications.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução
1.1. Objetivos da disciplina

1.2. Programa

1.3. Método de avaliação

1.4. Sugestões para temas livres
2. Lasers

2.1. Introdução histórica

2.2. Princípios de funcionamento
2.3. Tipos de laser

2.4. Duplicação de frequência

2.5. Segurança 

3. Fibra Ótica
3.1. Estrutura

3.2. Perfis de índice de refração

3.3. Abertura numérica

3.4. Ângulo de aceitação
3.5. Atenuação

3.6. Dispersão intermodal

3.7. Dispersão intramodal
3.8. Processo de fabrico

3.9. Fibras especiais

4. Dispositivos em fibras óticas

4.1. Redes de Bragg em fibra ótica
4.2. Amplificadores em fibra ótica
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4.3. Lasers de fibra ótica

4.4. Sensores de fibra ótica

5. Ótica não-linear
5.1. Fundamentos

5.2. Exemplos de aplicações

6. Processamento Ótico
6.1. Processamento de sinal ótico

6.2. Processamento ótico de imagem

7. Ótica integrada

7.1. Materiais
7.2. Fabricação

7.3. Integração

7.4. Simulação

10.4.1.5. Syllabus:

1. Introduction

1.1. Objectives

1.2. Program
1.3. Evaluation methodology

1.4. Apresentation of topics suggestions for the monography.

2. Lasers

2.1. Historical introduction
2.2. Working principles

2.3. Laser Types

2.4. Frequency doubling
2.5. Safety

3. Optical fiber

3.1. Structure

3.2. Refractive index profiles
3.3. Numerical aperture

3.4. Acceptance Angle

3.5. Attenuation

3.6. Intermodal dispersion
3.7. Intra-modal dispersion

3.8. Manufacturing process

3.9. Special fibers
4. Fiber optics devices

4.1. Optical fiber Bragg gratings

4.2. Optical fiber amplifiers

4.3. Optical fiber lasers
4.4. Fiber Optic Sensors

5. Nonlinear Optics

5.1. Fundamentals

5.2. Application examples
6. Optical Processing

6.1. Optical signal processing

6.2. Optical image processing
7. Integrated optics

7.1. Materials

7.2. Manufacturing

7.3. Integration
7.4. Simulation

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

curricular
Cap2. Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos sobre o princípio e modos de funcionamento dos

lasers, assim como os tipos de laser existentes. Serão também apresentados conceitos de segurança na

operação dos lasers.

Cap3. Noções genéricas sobre fibras óticas. Apresentação do princípio de funcionamento de uma fibra ótica,
evoluindo para conceitos como abertura numérica e dispersão. São apresentados também o processo de

fabrico de fibras óticas e alguns tipos diferentes de fibras óticas.

Cap 4 Capacitar os alunos de conhecimentos de sobre redes de Bragg em fibra ótica, amplificadores em fibra

ótica e lasers em fibra ótica.
Cap 5. Melhorar a compreensão dos processos de ótica não linear e identificar aplicações práticas.
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CaP 6 Explorar as potencialidades do processamento ótico em sinais óticos e em imagem.

Cap 7 Dar a conhecer os novos desenvolvimentos no domínio da ótica integrada, incluindo materiais,
tecnologias e métodos de simulação mais comuns.

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

Cap2. Acquisition of knowledge about the principle and operating modes of lasers, as well as the types of

existing lasers. It will also be presented safety concepts when operating with lasers.
Cap3. Generic notions of optical fibers. Presentation of the working principle of an optical fiber, evolving into

concepts such as numerical aperture and dispersion. It will also be shown the manufacturing process of optical

fibers and some different types of optical fibers.
Chapter 4 Enable the students’ knowledge about optical fiber Bragg gratings, optical fiber amplifiers and optical

fiber lasers

Cap 5. Improve the understanding of nonlinear optical processes and identify practical applications.

Cap 6 Explore the potentiality of optical processing in optical signals and in image.
Chapter 7 Introduce the new developments in the integrated optics field, including materials, technologies and

the most common simulation methods.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino e respetiva avaliação assenta em diversos componentes: 

-Monografia (M): É analisado o grau de profundidade do tópico estudado, relativizado à disponibilidade de

informação, i.e. se é um tópico abordado em diversos livros ou é um tópico ainda no domínio de artigos
científicos.

- Avaliação contínua (AC): 

1)Brainstormings (B): Analisa-se o envolvimento dos alunos nas sessões de Brainstorming, promoção de novas
discussões, apresentação de soluções, espírito crítico.

2)Participação durante as apresentações e aulas (P):

3) Participação dos alunos nas sessões de apresentação de trabalhos e durante as aulas.

4) Trabalhos de laboratório (L): 10% – Capacidade de aprendizagem e de implementação dos desafios
propostos.

5)Assiduidade (A): 5%

-Apresentação (AP): 15% - Capacidade de explicar o tópico apresentado. Domínio da matéria. Enquadramento

do tópico no panorama internacional.
A Nota Final (NF) é dada pela seguinte fórmula:

NF=0,5*M+(B*0,1+P*0,1+L*0,1+A*0,05)+0,15*AP

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology and respective evaluation is based on several components

-Monography (M): It is analyzed the depth degree of the studied topic, relativized to the availability of

information, i.e. if it is a topic addressed in several books or if it is still a topic only found in scientific articles.

- Continuous assessment (CA)
1) Brainstorming (B): analyses the involvement of students in brainstorming sessions, promoting new

discussions, presentation of solutions, critical spirit.

2) Participation during presentations and lessons (P):
3) Students participation during the presentation sessions and during classes

4) Laboratory (L): 10% - Learning capacity and implementation of the proposed challenges.

5) Attendance (A): 5%

-Presentation (AP): 15% - Ability to explain the presented topic. Domain of the subject. Topic framework in the
international panorama

The Final Grade (FG) is given by the following formula:

FG = 0.5 * M + (B * P * 0.1 + 0.1 + 0.1 + L * A * 0.05) + 0.15 * AP

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

curricular.

A metodologia de ensino baseia-se na exposição oral e discussão de conceitos, dos seus fundamentos e

interligações, incentivando a intervenção dos alunos no decurso da aula. Sempre que possível, os conceitos
são ilustrados com exemplos práticos, muitas vezes na forma de problemas a resolver pelos alunos. São

promovidas regularmente sessões de brainstorming como forma de aprendizagem dos tópicos a aprender, em

substituição de um processo meramente expositivo. Nas aulas teórico-práticas utiliza-se um suporte visual

(Powerpoint ), preparado para cada lição e disponibilizado previamente. 
Na componente experimental, os alunos realizam todos os trabalhos de forma individual embora

acompanhados pelo docente, que previamente explicou os conceitos, objetivo do trabalho e resultados
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esperados.

O início da realização da monografia ocorre na terceira semana letiva. A escolha do tópico é feita antes da 3ª
aula. Durante o período que medeia entre a escolha e o início da execução dos trabalhos os alunos devem

realizar uma pesquisa bibliográfica aprofundada sobre o tópico e delinear uma planificação do trabalho a

realizar. Nas semanas seguintes, o docente está disponível para esclarecer todas as dúvidas e aconselhar o

melhor caminho para o enquadramento a dar ao trabalho.
Durante as apresentações dos trabalhos individuais, o docente incentiva os alunos a interagirem com o

apresentador do trabalho, promovendo uma discussão saudável e crítica sobre o tópico apresentado. Deste

modo, aprendizagem dos tópicos apresentados pelos outros alunos será reforçada. 
A língua utilizada nas aulas é preferencialmente o português. Caso hajam alunos que não entendam português,

as aulas e material didático fornecido serão em inglês.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is based on the oral presentation and discussion of concepts, its fundamentals and

interconnections, encouraging the involvement of students during class. Wherever possible, the concepts are

illustrated with practical examples, often proposing to be solved by the students. Regularly brainstorming

sessions are promoted as a way of learning the discussed topics, instead of a merely expository process. In
theoretical-practical classes a visual support (Powerpoint) prepared for each lesson is used and available

previously.

In the experimental component, students undertake all work individually although accompanied by the

professor, who previously explained the concepts, the objectives and expected results.
The beginning of the realization of the monography takes place in the third week of the semester. The choice of

the topic is made before the 3rd class. During the period between the selection and the start of the execution of

the works, the students should conduct a thorough literature research about the topic and outline a work plan to

perform. In the following weeks, the teacher is available to clarify and answer any questions and advise the best
way for the framework to give to the work.

During the presentations of individual works, the professor encourages the students to interact with the

presenter's work, promoting a healthy and critical discussion about the presented topic. Thus, the learning of
the topics presented by other students will be enhanced.

The language used in class is preferably the Portuguese. If there are students who do not understand

Portuguese, the classes and the teaching materials will be provided in English.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

A seleção bibliográfica foi baseada nos seguintes critérios: 

a) Fornecer elementos de estudo alternativos com grau de profundidade e cobertura de matérias semelhante

ao seguido na UC. 
b) Fornecer aos alunos mais avançados elementos de estudo para aprofundar algumas partes da matéria.

Rogério Nogueira, Diapositivos da disciplina de Tecnologias Óticas

São fornecidos 376 diapositivos sob a forma de documento eletrónico (PDF) onde incluem todos os tópicos
abordados na unidade curricular.

Govind P. Agrawal, Lightwave Technology: Components and Devices, John Wiley&Sons, 2004. 
Capítulos do programa abrangidos: 2, 3, 4, 5, 6, 7 

K. Okamoto, Fundamentals of Optical Waveguides, 2nd. ed., Academic Press 2006.

Capítulos do programa abrangidos: 3, 4, 5, 6, 7 

Orazio Svelto, Principles of Lasers, 5th ed. Springer 2010

Capítulos do programa abrangidos: 1

Joseph Goodman, Introduction to Fourier Optics, 3rd ed., Roberts & Company 2004

Capítulos do programa abrangidos: 4, 6

Mapa XIV - PRODUTO INTELIGENTE E BIO-INSPIRADO

10.4.1.1. Unidade curricular:

PRODUTO INTELIGENTE E BIO-INSPIRADO

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

António Manuel de Amaral Monteiro Ramos- 60OT
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10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA

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

É objetivo desta UC que os alunos desenvolvam de forma abrangente, competências adquiram saberes sobre
metodologias de desenvolvimento de produto inteligente tendo por base bio inspirado. São abordadas, em

função dos conhecimentos de base de cada aluno de doutoramento, quer técnicas de desenvolvimento de

produto focando-se em produtos com base em bio-inspirado.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

It is the aim of this course the student develops comprehensively skills and to acquire knowledge about

intelligent product, development methodologies with a bio inspired. They are addressed, according to the

knowledge base of each doctoral student, whether product development techniques focusing on products
based on bio-inspired methodology.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.sistemas bio-inspirados

Inspiração com base na forma

Inspiração com base em topologia

Inspiração com base na funcionalidade
Exemplos de sistemas 

2. Produto inteligente
Com base em sistemas vivos

Cópia de funcionalidades

Com base em arquiteturas vivas

Exemplos

3. Desenvolvimento de sistema bio-inspirado

10.4.1.5. Syllabus:
1. bio-inspired sistems

Inspiration based on the shape

Inspiration based on topology

Inspiration based on functionality
Examples of systems

2. Intelligent Product

Based on living systems
Based in copy live features

Based on living architectures

Examples

3. Development of bio-inspired system

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

Os conteúdos programáticos cobrem as principais temáticas do desenvolvimento de produtos inteligentes e bio

inspirados. 

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

The contents cover the main themes of development of intelligent products and bio-inspired.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teorico-práticas serão abordados os conteúdos teóricos da disciplina, utilizando alguns exemplos

exemplificativos para demonstrar os conceitos teóricos. 

Será desenvolvido trabalho prático na componente prática com objetivo de sedimentar conhecimentos.
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Dado o carácter multidisciplinar dos alunos da UC, a avaliação é feita com base num trabalho continuado ao

longo do semestre e o respectivo relatório, onde uma ou mais das técnicas abordadas são utilizadas para a

resolução de um (ou vários) problema(s) específico(s) no âmbito da tese de doutoramento do aluno.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In theoretical-practical classes will discuss the theoretical content of the course using some illustrative

examples to demonstrate the theoretical concepts.

It will be developed practical work in the practical component in order to settle knowledge.

Given the multidisciplinary nature of the students of UC, the assessment is made on a continuous work

throughout the semester and the report, where one or more of the studied techniques are used to solve one (or

several) problem (s) Specific (s) as part of the doctoral thesis of the student.

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

A metodologia de ensino visa sobretudo que o aluno acompanhe a exposição teórica com exemplos de

aplicação, de forma promover um estudo continuado e gradual. As aulas teórico-práticas acompanham as

aulas práticas e fornecem aos alunos as ferramentas e fundamentos teóricos necessários.

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

The teaching methodology is aimed especially the student accompany the theoretical exposition with practical

examples in order to promote a continuous and gradual study. The practical classes follow the theoretical –
practical classes and provide students with the necessary tools and theoretical foundations.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

“Basic Biomechanics of the Musculoskeletal System”, Margareta Nordin, Victor H. Frankel, Lippincott Williams
& Wilkins; Third Edition, 2001, ISBN: 978-0683302479.

“Biomechanics and Motor Control of Human Movement”, David A. Winter, Wiley, Forth Edition, 2009, ISBN: 978-

0470398180.

“Human Motor Control”, David A. Rosenbaum, Academic Press, Second Edition, 2009, ISBN: 978-0123742261.

“The Human Nervous System: Structure and Function”, Charles R. Noback, David A. Ruggiero, Robert J.

Demarest, Norman L. Strominger (Editors), Humana Press, Sixth edition, 2005, ISBN: 978-1588290403.

“The Human Central Nervous System”, R. Nieuwenhuys, J. Voogd & C. van Huijzen, Springer; Fourth
Edition,2007, ISBN: 978-3540346845.

Mapa XIV - CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIES

10.4.1.1. Unidade curricular:

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SUPERFÍCIES

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

João Paulo Davim Tavares da Silva- 28TP

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

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

Esta unidade curricular pretende dotar os alunos do programa doutoral em engenharia mecânica (PDEM) de
competências na área da ciência e tecnologia de superfícies com o objectivo de tentar estudar assuntos

relacionados com o plano de trabalho de cada aluno. Pretende-se ainda que os alunos contactem com técnicas

experimentais de caracterização de superfícies
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims to provide the mechanical engineering doctoral students with competences in the science and

technology area of surfaces looking to study the issues associated with each student work plan. It also looks to

help students with the contact with experimental techniques of surfaces characterization.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

Conceitos fundamentais de ciência e tecnologia de superfícies. Superfícies técnicas. Superfícies biomiméticas.

Tribologia verde. Biotribologia. Técnicas experimentais de caracterização de integridade superficial, de
metrologia de superfícies, de atrito, de desgaste de materiais, de revestimentos e tratamentos de superfície.

10.4.1.5. Syllabus:

Fundamental concepts of surface science and technology. Technical surfaces. Biomimetics surfaces. Green
tribology. Biotribology. Experimental techniques of characterization of surface integrity, surface metrology,

friction, wear of materials, coatings and surface treatments.

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

curricular
Os conteúdos programáticos pretendem completar a formação do candidato com o objectivo da sua aplicação

no plano de trabalho a desenvolver para a tese de doutoramento. Deste modo são relevantes os conhecimentos

adquiridos na área das técnicas de caracterização das superfícies.

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

The syllabus looks to complete the students training with the purpose of its application in the development of

their work plan in order to develop their future PhD thesis. This is the reason why the knowledge acquired in the
field of surface characterization techniques are so relevant and critical for the success of these students.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino baseia-se em sessões de trabalho individuais (ou com um pequeno número de alunos)

onde são propostos, analisados e acompanhados ao longo do semestre trabalhos individuais. Pode ser
distribuído material bibliográfico de apoio (por exemplo, artigos científicos, capítulos de livro, etc) para estudo e

posterior análise. Avaliação contínua (No final do semestre será entregue um relatório com o trabalho

desenvolvido pelo aluno que será avaliado pelo docente)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology is based on individual work sessions (or with a small number of students) in which

there are proposed, analyzed and monitored throughout the semester individual works. It also could be

distributed some basic (support) bibliographic material (eg, scientific articles, book chapters, among others.) in
order to help in the study and further analysis. Continuous assessment (at the end of the semester students

must give an individual report relating all the work they had developed, which will be evaluated by the

professor).

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

curricular.

A metodologia de ensino baseada em sessões de trabalho individuais (ou com um pequeno número de alunos)

permite transmitir os conhecimentos específicos para aplicação no trabalho de tese do candidato

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

The teaching methodology, based on the individual work sessions (or with a small number of students), allows
the transmission of specific (expert) knowledge necessary to the application on the students future thesis.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Davim J. P. [Ed.], Tribology in manufacturing technology, Springer, 2013
Davim J. P. [Ed.], Wear of advanced materials, ISTE-Willey, 2012

Davim J. P. [Ed.], Tribology for engineers, WoodHead, 2011

Davim J. P. [Ed.], Biotribology, ISTE-Wiley, 2010

Davim J. P. [Ed.], Surface integrity in machining, Springer, 2010



12/23/2015 ACEF/1516/11032 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ec31bf75-4b11-eb2e-b164-561f68349b5d&formId=ca06f5fc-74f2-151c-df78-56267258bf93&la… 102/104

Davim J. P. [Ed.], Tribology of composite materials, Nova Science, 2010

Nosonovsky M., Bhushan B. [Ed.s], Green tribology, Springer, 2012

Williams J., Engineering tribology, Cambridge university press, 2005

Bayer R. G., Wear analysis for engineers, HNB publishing, 2002
Blau P., Friction Science and Technology, Marcel Dekker, 1996

Brushan P., Handbook of Tribology, P Brushan and B Gupta, Krieger, 1997 

Holmberg K, Matthews, Coating Tribology- Properties, Techniques and Application in Surface Engineering,

Elsevier, 1994

Mapa XIV - INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO/ INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

10.4.1.1. Unidade curricular:

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO/ INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Dias Daniel- 30T; 15OT

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

NA

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

Os alunos devem ser capazes de:

• Compreender os diferentes conceitos e definições de empreendedorismo, inovação e inovação estratégia

tendo em consideração as varias correntes teóricas; 
• Compreender os vários tipos de inovação e identificar as suas principais características;

• Compreender a importância da protecção da propriedade industrial na manutenção da vantagem competitiva;

• Capacidade para identificar as principais componentes de um modelo de negócio e como estas estão
interligadas; 

• Utilizar metodologias de apoio à implementação de ideias de negócio, como o Value proposition Canvas e o

Business Canvas Model.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Students should be able to demonstrate: 

• understanding of the different concepts and definitions of entrepreneurship, innovation and innovation strategy
taking into account the various theoretical perspectives;

• understanding the various types of innovation and identify its main features;

• Understanding the importance of intelectual property protection in maintaining competitive advantage;

• the ability to identify key components of a business model and how they are interconnected;
• the ability to use methodologies to support the implementation of business ideas, such as Value proposition

Canvas and the Business Model Canvas.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Inovação e empreendedorismo: Conceito, importância e perspectivas de investigação

2. O Empreendedor e o processo empreendedor

3. Tipos de inovação e fontes de inovação

4. Inovação, criatividade e design : o Design thinking 
5. Da I&D ao desenvolvimento de novos negócios (transferência de tecnologia e IPR)

6. Modelos de Negócios e inovação estratégica: oportunidades e barreiras

10.4.1.5. Syllabus:
1. Innovation and entrepreneurship: Concepts, importance and research perspectives

2. Entrepreneur and the entrepreneurial process

3. Types of innovation and innovation sources

4. Innovation, creativity and design: Design thinking
5. From R & D to new business creation (technology transfer and IPR)

6. Business Models and strategic innovation: opportunities and barriers

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

Este curso visa promover a visão holística e dinâmica da literatura, através de uma abordagem pedagógica

centrada na prática (hands-on), que permita o desenvolvimento de uma atitude critica, bem como adquirir

conhecimentos e competências necessárias para a prossecução dos respectivos doutoramentos. Em cada
aula há uma introdução teórica sobre os diferentes temas, sendo os estudantes posteriormente convidados a

trabalhar em tarefas específicas sobre esses temas (aprendizagem dedutiva e indutiva).

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to promote an holistic and dynamic view of literature, through a pedagogical approach focused

on practical (hands-on) approach, in order to develop a critical attitude in students as well as to acquire

knowledge and skills necessary for the achievement of their doctorates. In each class there is a theoretical

introduction on the different themes, with students being subsequently invited to work on specific tasks on
those topics (deductive and inductive learning).

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia usada é uma combinação de ensino em ambiente de sala, análise de casos de estudo e
participação de oradores convidados. As atividades são normalmente desenvolvidas em grupo, uma vez que a

capacidade de trabalho em equipa é uma das competências a desenvolver. A avaliação é contínua através de

trabalhos, como a análise de casos de estudo e o desenvolvimento de um trabalho de análise da literatura
individual.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The methodology used is a combination of classroom teaching and active learning methodologies, as team

project development, case studies analysis and guest speakers to the classroom. Activities are often group-
based, since team-working skills are a desired outcome. The assessment is continuous assessment through

assignments, like case-study analysis and individual work based on a literature review.

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

As metodologias de ensino/avaliação adotadas estão definidas para que os alunos desenvolvam ao longo do

semestre as competências subjacentes aos objetivos definidos para a UC. Adicionalmente, os alunos que

pretendam desenvolver mais os seus conhecimentos e competências, são remetidos para os casos de leitura
no final de cada capítulo, podendo depois discutir os mesmos com o docente em OT. Por outro lado, as

metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articuladas entre si e com as

metodologias de avaliação implementadas, nomeadamente no que se refere à autonomia e à capacidade de
análise crítica da literatura.

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

The teaching / assessment methodologies adopted were set for students in order to develop throughout the

semester skills underlying the objectives defined for CU. Additionally, students who wish to further develop
their knowledge and skills, are referred to the reading of cases at the end of each chapter and can then discuss

them with the teacher in the class. On the other hand, the methodologies of teaching and learning are

adequately articulated with each other and with the evaluation methodologies implemented, mainly regarding to
autonomy and critical analysis skills of literature.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Blank, S. (2013). Why the Lean Start-up Changes Everything. Retrieved 24 dezembro 2014, from
https://hbr.org/2013/05/why-the-lean-start-up-changes-everything.

Bower, J. and Christensen, C. (1995) “Disruptive Technologies: Catching the Wave”, Harvard Business Review,

pp. 43-53.

Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barries. Long Range Planning, 43, 354-
363. 

Chiaroni D., Chiesa V., Frattini F, (2009a), “The Open Innovation Journey: how firms dynamically implement the

emerging innovation management paradigm”, Technovation, Vol. 31(1), pp. 34–43.

Christensen, C. (2001) “The Past and Future of Competitive Advantage”, MIT Sloan Management Review, Vol.
42(2), pp. 105.

Chistensen, C. and Oberdorf, M. (2000) “Meeting the Challenge of Disruptive Change”, Harvard Business

Review, Mar – Apr, Vol. 78(2), pp. 67-77.
Edquist, C. (2006) “Systems of Innovation. Perspectives and Challenges”, in Fagerberg, J., Mowery, D. C. and

Nelson, R. R (Eds.) The Oxford Handbook.
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