
ACEF/1920/1400981 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
NCE/14/00981

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2015-07-31

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

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

2._Sintese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior.pdf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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

Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

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

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

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

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

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

Universidade Do Porto

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
Universidade Do Minho
Universidade De Aveiro

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Ciências (UP)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Faculdade De Economia (UP)
Faculdade De Engenharia (UP)
Instituto De Ciências Biomédicas De Abel Salazar
Escola De Ciências (UM)
Universidade De Aveiro

1.3. Ciclo de estudos.
Matemática Aplicada

1.3. Study programme.
Applied Mathematics

1.4. Grau.
Doutor

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Matemática

1.6. Main scientific area of the study programme.
Mathematics

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
460

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
520

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
420

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2


8 semestres

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

1.10. Número máximo de admissões.
25

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor: a) Os titulares do grau de mestre, ou equivalente legal, em
Matemática, Engenharia, Física, Astronomia, Química, Economia ou áreas afins; b) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional
que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e estatutariamente
competente da universidade onde pretendem ser admitidos. Domínio do inglês.

1.11. Specific entry requirements.
May apply to the cycle of studies leading to the doctor's degree: a) Holders of a master's degree, or legal equivalent, in Mathematics, Engineering,
Physics, Astronomy, Chemistry, Economics or related areas; b) Holders of an academic, scientific or professional curriculum, that is recognized as
attesting to the capacity to carry out this cycle of studies by the legal scientific and statutorily competent body of the university where he/she wishes
to be admitted. English proficiency.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não se aplica

1.12.1. If other, specify:
Not applicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Faculdade de Ciências (FCUP)
Faculdade de Economia (FEP)
Faculdade de Engenharia (FEUP)
Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS)
Escola de Ciências (ECUM)
Departamento de Matemática (UA)

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

1.15. Observações.
Este ciclo de estudos, da responsabilidade da UP, UM e UA, promove a criação de conhecimento e educação de alto nível, profundamente enraizado
em investigação científica moderna. O doutoramento promove ainda a aplicação de conhecimento científico para o desenvolvimento sócio-
económico da comunidade onde as três universidades participantes estão integradas, assim como transferência de tecnologia. Reunindo os
recursos disponibilizados por estas três universidades e pelos centros de investigação associados (CMUP, CIDMA, CMAT, SYSTEC, mais outros
centros em percentagem residual), o MAP-PDMA oferece um ambiente transdisciplinar privilegiado combinando a excelência científica em
Matemática Aplicada e um acesso fácil e natural para aplicações ricas em desafios matemáticos cobrindo uma ampla variedade de áreas que
estão enraizadas em inúmeros projetos de investigação de alta qualidade. As áreas de aplicação mais significativas são Saúde e Biomedicina,
Economia e Finanças, Controlo Ótimo, e várias áreas de engenharia com ênfase em Ciências e Tecnologias de Informação, bem como Análise
Numérica, Probabilidade e Estatística.

Este ciclo de estudos pretende promover a formação avançada de estudantes em Matemática Aplicada, tendo
como objetivos a inovação, o rigor e elevados padrões de qualidade, estando completamente em sintonia com o
projeto educativo, científico e cultural das três universidades.

A UP engloba FCUP, FEP, FEUP e ICBAS e, portanto, fornece um ambiente interdisciplinar rico nas áreas de
Biologia e Saúde, Ciências do Mar (ICBAS), Clima e Geociências (FCUP), Economia e Negócios (FEP),
e Engenharia (FEUP). CMUP é um centro de pesquisa matemático sediado na FCUP e reúne cerca de 70
matemáticos de várias faculdades da UP e do Instituto Politécnico do Porto. Esta organização significa
que o CMUP alcançou uma massa crítica e variedade na sua composição, o que permite a realização de
investigação de reconhecimento mundial em uma série de áreas (análise, sistemas dinâmicos, análise numérica,
probabilidade e estatística, processamento de sinal e análise de dados). No SYSTEC realiza-se investigação em Teoria de Controle, Sistemas de
Modelação, Otimização e Métodos Numéricos. 

A UA engloba o Departamento de Matemática e o CIDMA. O CIDMA é um centro de de investigação do DMAT-UA, criado em 2010, e é um dos
maiores centros de investigação matemática em Portugal com mais de 100 membros. 

A UM engloba o Departamento de Matemática e o CMAT. O CMAT é um centro de investigação em Matemática, tendo cerca de 60 membros
especialistas em Álgebra, Lógica e Computação, Análise e Aplicações, Estatística, Probabilidade Aplicada e Investigação Operacional, Geometria
eTopologia.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


Os dados 5.1; 5.1.2 e 5.1.3 são relativos a 2018/19.
Os dados de 5.2 refletem todas as formas de ingresso no CE em 2016/17, 2017/18, 2018/19.
Os dados 6.1.1 são dos anos 2015/2016, 2016/17 e 2017/2018. 
Os dados 6.3.1 refletem o ano de 2018/19.

1.15. Observations.
This cycle of studies, on the responsability of the UP, UM and UA, promotes the creation of high level knowledge and education, deeply rooted in
modern scientific research. The PhD course also promotes the application of scientific knowledge in the socioeconomic development of the
community it belongs to, as well as technology transfer.
By pooling the resources made available by the three host universities and associated research centres (CMUP,
CIDMA, CMAT, SYSTEC, plus other centers in residual percentage), MAP-PDMA provides a privileged transdisciplinary environment offering a
combination of scientific excellence in Applied Mathematics and an easy and natural access to
applications-driven Mathematical challenges in a wide variety of areas which are rooted in numerous high quality
research projects. The most significant application areas are Health and Bioscience, Economics and Finance,
Optimal Control Applications and Methods, and multiple Engineering areas with emphasis in Information Sciences
and Technologies as well as Numerical Analysis, Probability and Statistics.

This study cycle aims to promote advanced training of students in Applied Mathematics, having the objectives of
innovation, rigor and high standards of quality, being in complete agreement with the educational, scientific and
cultural project of the three universities.

UP encompasses FCUP, FEP, FEUP and ICBAS and thus provides a rich interdisciplinary environment in which
challenges in the areas of Biology and Health, Marine Sciences (ICBAS), Climate and Geosciences
(FCUP), Economy and Business (FEP), and Engineering (FEUP). CMUP is a Mathematical research center based at
FCUP and has around 70 researchers, mainly from various faculties of UP and from the Polytechnic Institute of
Porto. This organization means that CMUP has achieved a critical mass and variety in its composition, which allows
for carrying out world class research in a number of areas (Analysis, Dynamical Systems, Numerical Analysis,
Probability and Statistics, Signal Processing and Data Analysis). SYSTEC provides expertise in Control Theory,
Systems Modelling, Optimization and Numerical Methods. 

UA encompasses the Department of Mathematics and CIDMA. CIDMA is a research team, hosted at DMat-UA, created in 2010 and is one of the
largest mathematical research centers in Portugal having over 100 members. 

UM encompasses the Department of Mathematics and CMAT. CMAT is a research centre in Math, which has 60 researcher in Algebra, Logic and
Computation, Analysis, Statistics, Applied Probability and Operational Research, Geometry and Topology.

Data 5.1; 5.1.2 and 5.1.3 are relative to 2018/19.
Data in 5.2 reflect all forms of SC entry in 2016/17, 2017/18, 2018/19.
Data 6.1.1 are for the years 2015/2016, 2016/17 and 2017/2018.
Data 6.3.1 reflects the year 2018/19.

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

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

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

Não Aplicável not applicable

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

2.2. Estrutura Curricular -

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
<no answer>

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Matemática /Mathematics M/M 210 24
Qualquer área científ ica (ao nível do 3.º ciclo) / Any scientif ic
area (3rd cycle level) QAC/ASA 0 6

(2 Items)  210 30  



2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

A comissão científica do ciclo de estudos (CE) e o orientador de cada estudante de doutoramento promovem os procedimentos adequados para
garantir que o ensino e a transmissão de conhecimentos são administrados de modo a envolver o estudante na criação do processo
ensino/aprendizagem, bem como processos de avaliação concordantes com essa abordagem.
No que respeita ao desempenho dos estudantes, as Comissões Pedagógicas das universidades participantes e a Comissão de Acompanhamento
do CE promovem a ligação entre os alunos e os docentes, identificando possíveis problemas e obstáculos relacionadas com o
ensino/aprendizagem, ao mesmo tempo providenciando e sugerindo meios para os ultrapassar.

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

The scientific committee of the study cycle (SC) and each student's supervisor promote appropriate procedures to ensure that the teaching and
transmission of knowledge is managed to promote a role involving the student in the creation of the teaching/learning process, as well as consistent
assessment processes with this approach.

Concerning student performance, the Pedagogical Commissions of each participating universities and the SC Monitoring Committee promote the
liaison between students and faculty, identifying possible problems and obstacles related to teaching/learning, while providing and suggesting
means to overtake them.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O curso está organizada por ciclos semestrais, correspondendo cada semestre a 30 ECTS e um ano a 60 ECTS. 1 ECTS corresponde a 27h de
trabalho de um estudante. Pressupõe-se, assim, que um ano de trabalho corresponde a 1620h. Anualmente, ocorrem vários processos de
validação, sendo os alunos questionados pelos professores sobre casos de excesso ou deficiência em relação ao esforço esperado em cada
disciplina do plano curricular. Este assunto é também discutido e pensado por parte da Direção de Curso.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The course is organized by semesters, each semester corresponding to 30 ECTS and one year to 60 ECTS. 1 ECTS corresponds to 27 hours of work
by a student. It is thus assumed that 1 year of work corresponds to 1620h. Annually there are several validation processes, and students are asked
by teachers about cases of excess or deficiency in relation to the expected effort of each subject of the curriculum. This subject is also discussed
and thought by the Direction Board.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
As universidades oferecem diversas formas de avaliação das unidades curriculares. A Direção de Curso está atenta aos diversos formatos
adotados pelos professores e verifica a sua adequação. São promovidos contactos frequentes entre a Direção e os professores responsáveis
pelas diversas UCs para garantir a sua perfeita adequação.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The universities offer different ways to evaluate the curricular units. The Direction Board is aware of the various formats adopted by teachers and
verifies their compatibility. Frequent contacts are promoted between the board and the teachers responsible for the various CUs to ensure perfect
fit.

2.4. Observações

2.4 Observações.
Este ciclo corresponde a 240 ECTS e tem duração de 4 anos curriculares em regime de tempo integral. O ciclo integra:

• Uma parte curricular com 60 ECTS a ser concluída no primeiro ano do Programa. É constituída por um Seminário e um Projeto de Investigação em
Matemática, obrigatórios, e por unidades curriculares optativas, sendo permitida de frequência de Unidades Curriculares (UCs) de outros
programas doutorais das Universidades do Porto, do Minho e de Aveiro, condicionada à autorização pela Comissão Científica a frequência e a
atribuição dos ECTS equivalentes. 

• A elaboração de uma tese original em Matemática Aplicada e especialmente preparada para esse fim. 

Os 60 ECTS do 1.º ano estão assim organizados: Seminário (9 ECTS) e Projecto de Investigação em Matemática (21 ECTS) obrigatórios, e UCs
especializadas em (i) Matemática e Aplicações (24 ECTS) e (ii) de qualquer 3.º ciclo de estudos da UM, UA e UP (6 ECTS) optativas. Cada estudante
deve escolher as UCs optativas do seguinte modo:

(i) escolher 2 de 4 UCs estruturantes, no 1.º semestre, de 6 ECTS cada, a saber, “Tópicos Avançados de Álgebra, Lógica e Computação”, “Tópicos
Avançados de Análise e Otimização”, “Tópicos Avançados de Dinâmica e Geometria” e “Tópicos Avançados de Probabilidade e Estatística”. 
(ii) completar os restantes créditos com UCs optativas que podem ser de 3 ou 6 ECTS.

A escolha das UCs optativas está sujeita a aprovação pela comissão científica. Funcionarão em regime TP as UCs com 5 ou mais estudantes
inscritos; caso contrário, em regime OT.
Os restantes 180 ECTS correspondem aos 2.º, 3.º e 4.º anos dedicados à investigação e redação da Tese.
A aprovação nas UCs optativas e Seminário, num total de 39 ECTS, conferem a atribuição de um Diploma de Curso de Doutoramento (não
conferente de grau).
Este ciclo de estudos resultou da fusão dos programas de 3.º ciclo "Matemática Aplicada da Universidade do Porto" e "Matemática e Aplicações
das Universidades de Aveiro e Minho" (PDMAs), os quais foram encerrados quando este ciclo de estudos começou a funcionar.

2.4 Observations.
The PhD program corresponds to 240 ECTS lasting four academic years on a fulltime basis.
The PhD program includes:

• A curricular part corresponding to 60 ECTS to be completed in the first year of the program. It consists of a Seminar and Research Project, both
mandatory, and optional courses, being possible the frequency of curricular units from other doctoral programs (from Universities of Porto, Aveiro



or Minho) subject to authorization by the Scientific Committee.

• The development of an original thesis in Applied Mathematics and specially prepared for this purpose.

The course structure of the 1st year, with 60 ECTS, is organized as follows: Seminar (9 ECTS) and Research Project in Mathematics (21 ECTS), both
mandatory, and specialized optional Curricular Units (CUs) in (i) Mathematics and Applications (24 ECTS) and (ii) from any 3rd cycle of studies at
UM, UA and UP (6 ECTS). 
Each student must choose the optional CUs as follows:

I. Choose two from four Structural Curricular Unities of 6 ECTS each, in the 1st semester, namely, "Advanced Topics in Algebra, Logic and
Computation", "Advanced Topics in Analysis and Optimization", "Advanced Topics in Dynamics and Geometry" and "Advanced Topics in Probability
and Statistics” (Table 4.0, Section 2.5).,
II. Complete the remaining credit with optional CUs with 3 or 6 ECTS each.

The choice of all optional courses is subject to approval by the scientific committee. All CUs with 5 or more students will be offered in TP regime;
otherwise, in OT regime. 
The remaining 180 ECTS correspond to the 2nd, 3rd and 4th years which are dedicated to research and writing of the thesis. 
The approval in optional CUs and Seminar, corresponding to 39 ECTS, confer the award of “Diploma of Advanced Studies in Applied Mathematics”. 
This study cycle resulted from the merger of the 3rd cycle programs "Applied Mathematics of the University of Porto" and "Mathematics and
Applications of the Universities of Aveiro and Minho" (PDMAs), which were closed when this study cycle began.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Direção:
Sílvio Marques de Almeida Gama, Prof. Associado (FCUP, UP)
Delfim Fernando Marado Torres, Prof. Catedrático (Dep. Mat., UA)
Maria Irene Ferrão Carvalho Ribeiro Almeida Falcão, Prof. Associado (Escola de Ciências, UM)

Comissão Científica:
Sílvio Marques de Almeida Gama, Prof. Associado (FCUP, UP)
Fernando Manuel Ferreira Lobo Pereira, Prof. Catedrático (FEUP, UP)
Sofia Balbina Santos Dias de Castro Gothen, Prof. Catedrático (FEP, UP)
Corália Maria Fortuna de Brito Vicente, Prof. Catedrático (ICBAS, UP)
Delfim Fernando Marado Torres, Prof. Catedrático (Dep. Mat., UA)
Dirk Hofmann, Professor Associado (Dep. Mat., UA)
Maria Irene Ferrão Carvalho Ribeiro Almeida Falcão, Prof. Associado (ECUM, UA)
Fernando Augusto Pinto Miranda, Prof. Auxiliar (ECUM, UM)

Comissão de Acompanhamento Externa:
Patrícia Gonçalves, Instituto Superior Técnico.
Aram Arutyunov, Moscow State University, and the Peoples' Friendship University of Russia.
Iván Area, Universidade de Vigo 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

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

Employment link
Informação/
Information

Maria Irene Ferrão de Carvalho
Ribeiro Almeida Falcão

Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Manuel Augusto Fernandes
Delgado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Isabel Salgado Labouriau Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Sílvio Marques Almeida Gama Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

Zhang Yulin Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Gueorgui Vitalievitch Smirnov Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Maria Joana Costa Cruz Oliveira
Torres

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Maria Emilia Feijão Queiroz
Athayde

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências – Especialização

“Probabilidades e Estatística” 100 Ficha submetida

Arminda Manuela Andrade Pereira
Gonçalves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística e Investigação

Operacional 100 Ficha submetida

Raquel Menezes Mota Leite Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática, Ramo Estatística 100 Ficha submetida

Luís Filipe Meira Machado Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática / Estatística 100 Ficha submetida

Fernando Augusto Pinto Miranda Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências, Área de Conhecimento de

Matemática 100 Ficha submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/annexId/b2f4d170-f02a-0363-0762-5da727e065e8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/annexId/e74f9e4c-1add-e218-34bd-5dc16420988c
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José Joaquim Martins Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Análise Matemática 100 Ficha submetida

Inês Pereira Silva Cunha Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística 100 Ficha submetida

Ana Jacinta Pereira Costa Soares Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Wolfram Erlhagen Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Gil Manuel Magalhães de Andrade
Gonçalves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores - Sistemas 100 Ficha submetida

Alexandre Artur Pinho Rodrigues Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Fernando Manuel Ferreira Lobo
Pereira

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Teoria do Controlo 100 Ficha submetida

Roman Chertovskikh Investigador Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

José Abilio de Oliveira Matos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada/Applied

Mathematics 100 Ficha submetida

António Pedro Rodrigues Aguiar Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100 Ficha submetida

Sofia Balbina Santos Dias de
Castro Gothen

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Paulo José Abreu Beleza de
Vasconcelos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

Alberto Adrego Pinto Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

João Manuel Portela da Gama Professor Associado ou
equivalente Doutor Computer Science 100 Ficha submetida

Jorge Paulo Mauricio de Carvalho Professor Associado ou
equivalente Doutor Astronomia 100 Ficha submetida

Pedro Nuno Ferreira Pinto de
Oliveira

Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

Maria Paula Macedo Rocha
Malonek

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Matemática e Ciências Naturais 100 Ficha submetida

Teresa Maria de Gouveia Torres
Feio Mendonça

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

Jaime dos Santos Cardoso Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de

Computadores 100 Ficha submetida

Maria Elisa Carrancho Fernandes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Vasile Staicu Professor Catedrático ou
equivalente Doutor MATEMATICA - Functional Alaysis

and Applications 100 Ficha submetida

Isabel Maria Simões Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Rui Filipe Alves Silva Duarte Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Delf im Fernando Marado Torres Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Dirk Hofmann Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Manuel António Gonçalves Martins Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Sónia Cristina Alexandre Gouveia Professor Auxiliar
convidado ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

Ricardo Miguel Moreira de Almeida Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Luís Filipe Pinheiro de Castro Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Maria Cristina Saraiva Requejo
Agra

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática (Estatística e

Investigação Operacional) 100 Ficha submetida

Natália da Costa Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Ruivo Herdeiro Investigador Doutor Fisica 100 Ficha submetida

Vera Mónica Almeida Afreixo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Cristiana João Soares da Silva Investigador Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Óscar António Louro Felgueiras Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida
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<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)
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3.4.1.1. Número total de docentes.
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3.4.1.2. Número total de ETI.
47

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff w ith a
full time link to the institution: 44 93.617021276596

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff
holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified
teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff number
in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding
a PhD (FTE): 47 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 47 100 47

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

0 0 47

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for over 3 years 47 100 47

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of
teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 47

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

UP: 
Para além do pessoal não docente que exerce funções nos Serviços Centrais da Faculdade e na Biblioteca, e que garante, respetivamente, o apoio
administrativo ao funcionamento de todos os CE e o funcionamento da Biblioteca da Faculdade, o ciclo de estudos usufrui ainda do apoio às
atividades em funcionamento no Departamento de Matemática, prestado por duas funcionárias não docentes contratadas em Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por tempo indeterminado a tempo inteiro (100%) e uma funcionária não docente contratada em regime RJEPriv – contrato por
tempo indeterminado a tempo inteiro (100%), estando 50% afeta ao Dep. Matemática e 50% afeta ao Dep. Física e Astronomia.

UA: 
Além dos serviços académicos, o Departamento de Matemática dispõe de dois funcionários, em regime de dedicação exclusiva, que dão apoio ao
Programa.

UM:
A UM dispõe de serviços centrais, com intervenção transversal. O Departamento de Matemática tem dois funcionários, em regime de dedicação
exclusiva.

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



UP: 
In addition to the non-teaching staff who work in the Faculty's Central Services and in the Library, and which guarantees, respectively, the
administrative support for the operation of all CEs and the functioning of the Faculty Library, the study cycle also benefits from support to activities
in the Department of Mathematics, provided by two non-teaching staff members contracted under a Contract of Employment in Full-Time Public
Service (100%) and a non-teaching employee hired under the RJEPriv regime - an indefinite full-time contract ( 100%), with 50% affecting the
Department of Mathematics and 50% affecting the Department of Physics and Astronomy.

UA: 
Besides the academic services, the Department of Mathematics of University of Aveiro has two staff, on an exclusive dedication basis, who support
the Program.

UM: 
The UM provides central services with intervention across all UOEI. The Department of Mathematics has 2 staff members working in exclusive
dedication.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
UP: 
Dos elementos referidos em 4.1, um frequenta um curso superior, dois elementos concluíram, respetivamente, o 9º ano e o 6º ano do Ensino Básico.

UA: 
Um licenciado e um TESP.

UM: 
Um licenciado e um com o 12º ano.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
UP: 
From the elements mentioned in 4.1, one attends an upper course, two elements have respectively completed the 9th grade and the 6th grade of
Basic Education.

UA: 
One has a degree and the other Higher Technical and Professional Studies.

UM: 
One staff member has a degree and the other one has the 12th grade.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
39

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 57
Feminino / Female 43

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students

Doutoramento 39
 39

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 25
N.º de candidatos / No. of candidates 28 20 16



N.º de colocados / No. of accepted candidates 13 12 16
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 13 12 10
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Não disponível.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Not available.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the
last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

A primeira edição do MAP-PDMA teve inicio no ano lectivo 2016/2017, tendo, portanto, ainda poucas teses defendidas (iniciadas nos programas
doutorais que deram origem ao MAP-PDMA), a saber:

- Contributions to Spacial and Temporal Modelling, 2019, Aprovado
- Obstacle Avoidance Framework based on Reach Sets, 2019, Aprovado
- Inconsistências em Lógica, 2019, Aprovado
- Problemas de routeamento e gestão de stock com incerteza, 2019, Aprovado
- Generalizações da transformação de Fourier e suas aplicações, 2019, Aprovado
- Análise de distribuições de distâncias entre palavras genómicas, 2018, Aprovado

Para informação mais detalhada, ver em:
https://map-pdma.up.pt/phd-thesis/concluded-thesis/

Há atualmente 27 teses de doutoramento em curso, a saber:

- Joint Models for Survival and Longitudinal Data in Health Sciences
- Controlo ótimo e modelos matemáticos em epidemologia 
- R&D investments and Dynamics on costs in Cournot competition
- Hydrodynamic Limits of the Boltzmann Equation for Reactive Mixtures
- CPR Graphs and Classification of Highly Symmetric Hypertopes
- Logic foundations and computational tools for synthetic biology 
- Estimação Bayesiana em sistemas dinâmicos para a criação de trajetórias individuais de - 
- Distributed Optimization and Control Methods over Power Networks
- Control of Quadrotor UAVs: a hybrid systems approach
- Solving Sparse-Reward Problems in Robot Manipulation Tasks using Deep Reinforcemen
- Multicategorias, estuturas de Yoneda, e tudo isso
- Optimal control with applications to water-borne diseases 
- Statistical Analysis of Complex Survival Data: New Contributions in Statistical Inference, -
- Aspectos físicos e matemáticos de buracos negros com cabelo síncrono
- Mathematical Modeling of HIV Dynamics and Related Comorbidities
- Personalized Control of Complex Systems in Anesthesia: A Robust and Feasible Approach
- Optimality conditions for variational problems involving distributed order fractional derivatives
- Análise Dinâmica e Controlo Ótimo com Aplicações à Economia
- Making Sense of Partial Observations of Big Data in Adaptive Supervisory Control
- Perception-Aware Motion Planning for Autonomous Robotic Vehicles
- Métodos de Regressão para Outcomes Múltiplos em Investigação em Saúde 
- Dynamics of Large-Scale Perturbations of Steady Convective Dynamos in a Horizont Plane - Layer of Electrically Conducting Fluid



- Tensor-based Approaches for Evolving Social Network Analysis
- Modeling the Microbiome: Statistical approaches for high-dimensional, sparse and compositional data 
- Dynamical Systems in General Relativity and in Modified Gravity Theories
- A novel dynamic field model supporting a continuum of bump amplitudes: Analysis and Applications
- Stochastic Fractional Generalizations in Optimal Control

Para informação mais detalhada, ver em:
https://map-pdma.up.pt/phd-thesis/on-gping-phd-thesis/

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
The first edition of MAP-PDMA started in the 2016/2017 academic year, and there are still few theses defended (these were started in the doctoral
programs that gave rise to MAP-PDMA), namely:

- Contributions to Spacial and Temporal Modelling, 2019, Approved
- Obstacle Avoidance Framework based on Reach Sets, 2019, Approved
- Inconsistências em Lógica, 2019, Approved
- Problemas de routeamento e gestão de stock com incerteza, 2019, Approved
- Generalizações da transformação de Fourier e suas aplicações, 2019, Approved
- Análise de distribuições de distâncias entre palavras genómicas, 2018, Approved

For more detailed information see:
https://map-pdma.up.pt/phd-thesis/concluded-thesis/

There are currently 22 PhD theses in progress, namely:

- Joint Models for Survival and Longitudinal Data in Health Sciences
- Controlo ótimo e modelos matemáticos em epidemologia 
- R&D investments and Dynamics on costs in Cournot competition
- Hydrodynamic Limits of the Boltzmann Equation for Reactive Mixtures
- CPR Graphs and Classification of Highly Symmetric Hypertopes
- Logic foundations and computational tools for synthetic biology 
- Estimação Bayesiana em sistemas dinâmicos para a criação de trajetórias individuais de - 
- Distributed Optimization and Control Methods over Power Networks
- Control of Quadrotor UAVs: a hybrid systems approach
- Solving Sparse-Reward Problems in Robot Manipulation Tasks using Deep Reinforcemen
- Multicategorias, estuturas de Yoneda, e tudo isso
- Optimal control with applications to water-borne diseases 
- Statistical Analysis of Complex Survival Data: New Contributions in Statistical Inference, -
- Aspectos físicos e matemáticos de buracos negros com cabelo síncrono
- Mathematical Modeling of HIV Dynamics and Related Comorbidities
- Personalized Control of Complex Systems in Anesthesia: A Robust and Feasible Approach
- Optimality conditions for variational problems involving distributed order fractional derivatives
- Análise Dinâmica e Controlo Ótimo com Aplicações à Economia
- Making Sense of Partial Observations of Big Data in Adaptive Supervisory Control
- Perception-Aware Motion Planning for Autonomous Robotic Vehicles
- Métodos de Regressão para Outcomes Múltiplos em Investigação em Saúde 
- Dynamics of Large-Scale Perturbations of Steady Convective Dynamos in a Horizont Plane - Layer of Electrically Conducting Fluid
- Tensor-based Approaches for Evolving Social Network Analysis
- Modeling the Microbiome: Statistical approaches for high-dimensional, sparse and compositional data 
- Dynamical Systems in General Relativity and in Modified Gravity Theories
- A novel dynamic field model supporting a continuum of bump amplitudes: Analysis and Applications
- Stochastic Fractional Generalizations in Optimal Control 

For more detailed information see:
https://map-pdma.up.pt/phd-thesis/on-gping-phd-thesis/

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O sucesso escolar, em cada unidade curricular, é analisado no final de cada semestre e comparado com a mesma unidade curricular em anos
anteriores e com as outras unidades curriculares do mesmo ano letivo. No caso de se verificarem discrepâncias significativas entre estes valores
a direção de curso reúne com o docente e os alunos no sentido de se tentar determinar a causa do insucesso, e corrigir o problema se for caso
disso.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The academic success of each course is analysed in the end of each semester and compared with both the academic success of the same course
in previous years and the academic success of the other courses of the same semester. If significant differences are found the direction of the PhD
meets with the course professor and the students, to discuss, analyse and identify the cause of the problem, and determine solutions to overcome it.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e
fonte de informação). 

Tendo o MAP-PMA apenas 3 anos de existência, os dados que possuímos dizem somente respeito aos seis estudantes que obtiveram o seu
doutoramento neste ciclo de estudos. Atualmente eles trabalham como professores do ensino superior (3), bolseiros posdoc no estrangeiro (2), e na
indústria (1).

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the
data source). 



Having MAP-PMA only 3 years of existence, the data we have only concern the six students who obtained their doctorate in this study cycle. They
currently work as higher education teachers (3), posdoc scholarship holders abroad (2) , and industry (1).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados referentes à empregabilidade associado a este programa de doutoramento são bastante escassos em virtude deste ciclo de estudos ser
ainda muito jovem. Alguns estudantes que frequentam o doutoramento são trabalhadores estudantes, pelo que as suas entidades empregadoras
reconhecem potencial neste doutoramento. A maior parte dos estudantes inscreveram-se no MAP-PDMA logo após terem terminado o seu curso
de mestrado.
Salientamos, contudo, que, com base nos dados disponíveis dos programas doutorais que estiveram na génese deste doutoramento, o desemprego
não é problema.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Data on employability associated with this PhD program are quite scarce as this study cycle is still very young. Some PhD students are working-
students, so their employers recognize potential in this PhD. Most students enrolled in MAP-PDMA just after completing their master's degree.
We emphasize, however, that, based on the available data from the doctoral programs that led to this doctorate, unemployment is not a problem.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the
area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre
Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/
No. of integrated study programme’s teachers

Observações /
Observations

Centro de Matemática da Universidade do Porto (CMUP) Excelente/Excellent Universidade do Porto 8 N/A
Centro de Matemática da Universidade do Minho
(CMAT)

Muito Bom/Very
Good Universidade do Minho 9 N/A

Centro de Investigação e Desenvolvimento em
Matemática e Aplicações (CIDMA)

Muito Bom/Very
Good Universidade do Aveiro 14 N/A

Centro de Sistemas e Tecnologias (SYSTEC) Muito Bom/Very
Good Universidade do Porto 6 N/A

Centro de Física das Universidades do Minho e do Porto
(CF-UM-UP)

Muito Bom/Very
Good

Universidade do Porto
Universidade do Minho 1 N/A

Centro de Biologia Molecular e Ambiental (CBMA) Muito Bom/Very
Good Universidade do Minho 3 N/A

INESC TEC - INESC Tecnologia e Ciência (INESC TEC) Muito Bom/Very
Good (em recurso) Universidade do Porto 3 N/A

Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) Excelente/Excellent Universidade do Porto 1 N/A
Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de
Aveiro (IEETA)

Muito Bom/Very
Good Universidade do Aveiro 1 N/A

Unidade de Investigação em Epidemiologia - Instituto de
Saúde Pública da Universidade do Porto (EPIUnit) Excelente/Excellent Universidade do Porto 1 N/A

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s)
fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural,
desportiva e artística. 

Este ciclo de estudos presta contributos basicamente em dois niveis: (i) formação avançada e especilizada em matemática e (ii) divulgação
científica, quer através de publicações ou participações (por parte dos docentes e/ou estudantes) em diversas conferências, seminários, assim
como palestras para estudantes do ensino secundário, ou público em geral como, por exemplo do âmbito das “Tardes de Matemática”.

Sendo Portugal um país inserido na UE, estima-se que a procura de doutorados em Matemática Aplicada por empresas/indústria tenha um aumento
significativo à semelhança do que tem vindo a acontecer noutros países da Europa, indo de encontro, em particular, ao protocolo EU-MATHS-IN
(www.eu-maths-in.eu) da EMS. 

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the
study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic
activity. 

This PhD program contributes basically on two levels: (i) advanced and specialized training in mathematics, and (ii) scientific dissemination, either
through publications or participation (by professor and/or students) in various conferences, seminars, as well as lectures for high school students,
or the general public, such as the “Mathematics Afternoon”.

Being Portugal one of the countries from EU, it is estimated that the demand for PhDs in Applied Mathematics by companies/industry will have a
significant increase similar to what has been happening elsewhere in Europe. This follows the direction of the protocol EU-MATHS-IN OF EMS
(www.eu-maths-in.eu). 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442


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

STRIDE: Smart Cyberphysical, Mathematical, Computational and Power Engineering Research for Disruptive Innovation in Production, Mobility,
Health, and Ocean Systems and Technologies NORTE-01-0145-FEDER-000033 1501368€
MAGIC: Multi-Agent Control and Estimation for Multi-Horizon Goals Conciliation POCI-01-0145-FEDER-032485 239284€
DALÍ: Dynamic logics for cyber-physical systems: towards contract based design PTDC/EEI-CTP/4836/2014
110306 €
KLEE: Coalgebraic Modeling and Analysis for Computational Synthetic Biology PTDC/CCI-COM/30947/2017
238171 €
NEUROFIELD: Analysis and numerical simulation of deterministic and stochastic neural field equations with applications to robotics POCI-01-0145-
FEDER-031393 239742€
PREFERENTIAL:Improving spatial estimation and survey design through preferential sampling in fishery and biological applications PTDC/MAT-
STA/28243/2017 239355€
Long-Time-Health: Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data in Health Sciences PTDC/MAT-STA/28248/2017
226001€

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

STRIDE: Smart Cyberphysical, Mathematical, Computational and Power Engineering Research for Disruptive Innovation in Production, Mobility,
Health, and Ocean Systems and Technologies NORTE-01-0145-FEDER-000033 1501368€
MAGIC: Multi-Agent Control and Estimation for Multi-Horizon Goals Conciliation POCI-01-0145-FEDER-032485 239284€
DALÍ: Dynamic logics for cyber-physical systems: towards contract based design PTDC/EEI-CTP/4836/2014
110306 €
KLEE: Coalgebraic Modeling and Analysis for Computational Synthetic Biology PTDC/CCI-COM/30947/2017
238171 €
NEUROFIELD: Analysis and numerical simulation of deterministic and stochastic neural field equations with applications to robotics POCI-01-0145-
FEDER-031393 239742€
PREFERENTIAL:Improving spatial estimation and survey design through preferential sampling in fishery and biological applications PTDC/MAT-
STA/28243/2017 239355€
Long-Time-Health: Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data in Health Sciences PTDC/MAT-STA/28248/2017
226001€

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%

Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 6
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 37

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
UP: 
Um dos alunos do programa doutoral beneficiou de uma bolsa europeia: European Union‘s Horizon 2020 research and innovation programme, under
the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No. 642153. 

UA: 
Em 2018/2019 a Universidade de Aveiro organizou dois mini-cursos para os alunos de doutoramento no âmbito do programa Erasmus+.

UM 
No âmbito do programa Erasmus+, em 2018/2019, a Universidade do Minho organizou o curso breve “Extended Thermodynamics and Kinetic Theory
of Gases", apresentado Srboljub Simic da Universidade de Novi Sad, Sérvia. Uma aluna da Universidade de Ege (Izmir, Turquia) está a realizar, em
2019, um estágio científico de 10 meses na Universidade do Minho.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
UP: 
One of our PhD students has received an European fellowship: European Union's Horizon 2020 research and innovation programme, under the Marie
Sklodowska-Curie grant agreement No. 642153. 

UA: 
In 2018/2019, in the framework of the Erasmus+ program, two mini-courses, delivered by Erasmus Professors, were organized at university of
Aveiro for PhD students: a mini-course on "Convex geometry and modern convex optimization" by Professor Vladimir Protasov, from Universidade
de L'Aquila, Italy; and a course on "Bellman function method in analysis and probability" by Professor Pavel Zatitskii (SPbSU and PDMI).

UM:
In 2018/2019, in the framework of the Erasmus+ program, one short course, delivered by Erasmus Professors, was organized at UM for PhD
students: a mini-course on “Extended Thermodynamics and Kinetic Theory of Gases", by Professor Srboljub Simic, Univ. Novi Sad, Serbia. A student
from Ege Univ. ,Turkey is doing, in 2019, a 10-month scientific internship at UM.



6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
No ano de 2019, 5 teses de doutoramento foram defendidas: 1 na UM, 3 na UA, 1 na UP.
No ano de 2018, 1 tese de doutoramento foi defendida na UA.

6.4. Eventual additional information on results.
In 2019, 5 PhD thesis have been concluded/defended: 1 at UM, 3 at UA, 1 at UP.
In 2018, 1 PhD has been concluded/defended at UA.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens
7.1.1 e/ou 7.1.2.

Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=27024&pv_cod=37aaavaSwEa0

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade
(PDF, máx. 500kB).

7.1.2._relatório de autoavaliação do ciclo.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos
de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos
estudantes e os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e
utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas. 

UP: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UP já está certificado pela A3ES
UA: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UA já está certificado pela A3ES
UM: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UMinho já está certificado pela A3ES

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

UP: No need to answer since SGQ.UP is already A3ES certified
UA: No need to answer since SGQ.UA is already A3ES certified
UM: No need to answer since QMS.UK is already A3ES certified

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

UP: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UP já está certificado pela A3ES
UA: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UA já está certificado pela A3ES
UM: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UMinho já está certificado pela A3ES

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
UP: No need to answer since SGQ.UP is already A3ES certified
UA: No need to answer since SGQ.UA is already A3ES certified
UM: No need to answer since QMS.UK is already A3ES certified

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

UP: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UP já está certificado pela A3ES
UA: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UA já está certificado pela A3ES
UM: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UMinho já está certificado pela A3ES

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
UP: No need to answer since SGQ.UP is already A3ES certified
UA: No need to answer since SGQ.UA is already A3ES certified
UM: No need to answer since QMS.UK is already A3ES certified

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

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

https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=27024&pv_cod=37aaavaSwEa0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


UP: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UP já está certificado pela A3ES
UA: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UA já está certificado pela A3ES
UM: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UMinho já está certificado pela A3ES

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
UP: No need to answer since SGQ.UP is already A3ES certified
UA: No need to answer since SGQ.UA is already A3ES certified
UM: No need to answer since QMS.UK is already A3ES certified

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
UP: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UP já está certificado pela A3ES
UA: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UA já está certificado pela A3ES
UM: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UMinho já está certificado pela A3ES

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
UP: No need to answer since SGQ.UP is already A3ES certified
UA: No need to answer since SGQ.UA is already A3ES certified
UM: No need to answer since QMS.UK is already A3ES certified

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
UP: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UP já está certificado pela A3ES
UA: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UA já está certificado pela A3ES
UM: não será necessário responder uma vez que o SGQ.UMinho já está certificado pela A3ES

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
UP: No need to answer since SGQ.UP is already A3ES certified
UA: No need to answer since SGQ.UA is already A3ES certified
UM: No need to answer since QMS.UK is already A3ES certified

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

8.1.1. Pontos fortes 
- Corpo docente altamente qualificado, constituído na totalidade por docentes doutorados em regime de tempo integral e membros integrados de
centros de investigação em Matemática com a classificação Excelente ou Muito Bom nas últimas avaliações promovidas pela FCT

- Concretização de uma formação de base sólida em Matemática

- Formação em Matemática Aplicada com concretização em aplicações

- Agregação da investigação científica em Matemática no norte de Portugal

- Parcerias MAP que existem atualmente a decorrer

- Boas instalações de todas as instituições participantes

- Corpo docente com variada formação científica

- Corpo docente com vasta experiência didática e de orientação pós-graduada

- Ambiente académico dinâmico, atractivo e amigável

- Elevada multidisciplinaridade e modernidade das instituições envolvidas que garante com sucesso uma sólida formação de profissionais na área
de matemática aplicada, em harmonia com as missões das Universidades do Porto, Minho e Aveiro de promover a criação de conhecimento e
promover o desenvolvimento socioeconómico da região norte de Portugal.

8.1.1. Strengths 
- Highly qualified faculty, consisting entirely of full-time doctoral professors and integrated members of research centers in Mathematics rated
Excellent or Very Good in the latest evaluations promoted by FCT

- Solid foundations in mathematics

- Education in Applied Mathematics, visible also through applications

- Aggregation of the scientific research in Mathematics in northern Portugal

- MAP partnerships that exist currently running

- Good buildings for all the participating institutions

- Staff with wide range of scientific backgrounds



- Experience staff in teaching and supervising post-graduate students

- Dynamic, attractive and friendly academic environment

- High multidisciplinarity and modernity of the institutions involved in the PhD that guarantees the students get a solid scientific background in
applied mathematics, in line with the missions of the Porto, Minho and Aveiro Universities of promoting the generation of knowledge and the
socioeconomic development of northern region of Portugal.

8.1.2. Pontos fracos 
- Excessiva oferta de unidades curriculares optativas

- Necessidade de o corpo docente se deslocar para lecionar

- Os docentes externos à universidade onde a parte lectiva decorre não têm reconhecido o seu serviço lectivo na sua própria universidade

- Envelhecimento do corpo docente por dificuldades de contratação

8.1.2. Weaknesses 
- Excessive offer of optional curricular units

- Occasional need to teach in different universities

- Teachers outside the university where the academic part takes place have not recognized their teaching service at their own university

- Aging faculty by hiring difficulties 

8.1.3. Oportunidades 
- Estabelecer uma ponte com a indústria através da concretização de aplicações

- Existência da UPIN, com possíveis parcerias 

8.1.3. Opportunities 
- Building bridges to the industry through concrete applications

- Existence of UPIN, source of possible partnerships

8.1.4. Constrangimentos 
- Dificuldades burocráticas para o acesso aos sistemas de informação para os docentes externos à universidade onde a parte lectiva decorre

- Cada universidade tem a sua plataforma de gestão/e-learning

- Peso burocrático associado à intervenção de várias instituições (por exemplo, o MAP-PDMA ainda não tem o seu regulamento aprovado, apesar
do MAP-PDMA ter sido criado através do protocolo MAP assinado pelos Reitores das Universidades do Minho, Aveiro e Porto)

8.1.4. Threats 
- Bureaucratic difficulties in accessing information systems for teachers outside the university where the academic part takes place

- Each university has its own management / e-learning platform

- Bureaucratic burden associated with the intervention of various institutions (for example, MAP-PDMA does not yet have its Regulation document
approved, although MAP-PDMA was created through the MAP protocol signed by the Rectors of the Universities of Minho, Aveiro and Porto)

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
- Aproveitar este processo de avaliação para melhorar a oferta de unidades curriculares fazando uma redução do número de unidades curriculares
oferecidas nos Quadros 3.1 – 3.6 procedendo-se à (i) remoção daquelas que nunca atraíram estudantes, e (ii) fusão de 2 ou mais unidades
curriculares com programas que se complementem, ou programas da mesma área científica que possam ser oferecidos de modo personalizado de
acordo com o interesse científico do estudante. Por exemplo, no Quadro 3.3, Teoria Cinética I e Teoria Cinética II, originaram Tópicos de Teoria
Cinética. Já no Quadro 3.4, a fusão de Complementos de Teoria do Controlo, Controlo Não Linear e Controlo Ótimo, originou Controlo de Sistemas.
Conseguiu-se, deste modo, atualizar os Quadros 3.1 – 3.6 para uma diminuição significativa das unidades curriculares optativas. 

- As verbas provenientes do Programa Bolsas de Doutoramento FCT, assim como parte das propinas, são usadas para financiar as ajudas de custo
à deslocação dos docentes entre as universidades participantes no MAP-PDMA.

8.2.1. Improvement measure 
- Take advantage of this evaluation process to improve the offer of curricular unities making a reduction in the number of curricular units offered in
Tables 3.1 - 3.6 by (i) removing those that never attracted students, and (ii) merging 2 or more curricular units with complementary programs, or
programs from the same scientific area that can be tailored to the student's scientific interest. For example, in Table 3.3, Kinetic Theory I and Kinetic
Theory II, originated Topics of Kinetic Theory. Or in Table 3.4, the fusion of Control Theory, Nonlinear Control and Optimal Control complements gave



rise to Control of Nonlinear Dynamic Systems. In this way, Tables 3.1 - 3.6 have been updated to significantly decrease the optional curricular units.

- Funds from the FCT Doctoral Scholarship Program, as well as part of the tuition fees, are used to finance the travel allowance of teachers among
the universities participating in the MAP-PDMA.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta, implementação logo que a reestruturação esteja aprovada.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority, implementation as soon as the restructuring is approved.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Redução do número de unidades curriculares optativas no 1.º e 2.º semestres.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Reduction in the number of optional curricular units in the 1st and 2nd semesters.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
O Programa de Doutoramento em Matemática Aplicada das Universidades do Minho, Aveiro e Porto (MAP-PDMA) foi criado em 19 de setembro de
2014, acreditado pelo Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior em julho de 2015 e registado pela
Direção-Geral do Ensino Superior sob o n.º R/A-Cr 318/2015.
A alteração que se propõe tem em linha de conta a experiência adquirida nos anos de funcionamento do programa e vai ao encontro das
recomendações apresentadas no relatório preliminar elaborado pela CAE, aquando da criação do MAP-PDMA, nomeadamente:
“Deve ser levada a cabo uma reestruturação da oferta de modo a que os estudantes concluam o ciclo de estudos com uma formação sólida em
Matemática Aplicada -algumas disciplinas devem fundir-se e dar lugar a disciplinas em que se ensinem as bases fundamentais dos tópicos em
causa e os temas muito específicos devem ser objecto de estudo individual no âmbito da preparação da tese.”
A estrutura curricular do CE mantém-se, havendo lugar a alterações no plano de estudos apenas ao nível das opções associadas aos Módulos
Especializados em Matemática e Aplicações B (MEMA B). O número de UC é significativamente reduzido (passa de 96 ucs para 55 ucs), quer por
eliminação de UC com conteúdo programático demasiado específico quer pela fusão de anteriores UC em novas UC com conteúdo programático
mais abrangente, mantendo-se, no entanto, as áreas específicas de formação. Neste contexto, o número de UC optativas de cada área é:
MEMA B - Probabilidade e Estatística - 1.º ano: 15 UC
MEMA B - Dinâmica e Geometria - 1.º ano: 8 UC
MEMA B - Análise Numérica e Métodos Computacionais- 1.º ano: 5 UC
MEMA B - Controlo e Otimização - 1.º ano: 12 UC
MEMA B - Análise - 1.º ano: 10 UC
MEMA B - Álgebra, Lógica e Computação- 1.º ano: 5 UC

A alteração proposta não compromete a versatilidade do plano curricular anterior, uma vez que, a oferta de UC optativas de espetro mais alargado,
permite acomodar as áreas de investigação do corpo docente das três instituições envolvidas e os interesses específicos que os estudantes têm
demonstrado ao longo do período de funcionamento do CE, reforçando o objetivo primeiro de fornecer uma formação sólida em Matemática
Aplicada e mantendo um dos pontos fortes reconhecidos do programa,
“A colaboração das três universidades neste programa, com docentes com formação e experiência
diferentes, constitui uma mais valia que poderá abrir horizontes diversos na formação dos alunos” (Relatório preliminar da CAE - Enquadramento
na rede do ensino superior público).

No plano de estudos aparecem quadros com unidades curriculares optativas, que ilustram a oferta prevista. Estes elencos podem vir a ser objeto
de alterações aprovadas pelos órgãos científicos das instituições responsáveis pelo ciclo de estudos.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The PhD Program in Applied Mathematics of the Universities of Minho, Aveiro and Porto (MAP-PDMA) was created on September 19, 2014,
accredited by the Board of Directors of the Higher Education Evaluation and Accreditation Agency in July 2015 and registered by Directorate-
General for Higher Education under R/A-Cr 318/2015.
The proposed amendment takes into account the experience gained over the years of operation of the program and is in line with the
recommendations presented in the preliminary report prepared by the CAE when the MAP-PDMA was created, namely:
“Restructuring of the offer should be carried out so that students complete the course of study with a solid background in Applied Mathematics -
some curricular unities (CUs) must merge and give rise to CUs where the fundamentals of the topics are taught, and very specific CUs should be the
subject of individual study in the preparation of the thesis.”
The curriculum structure of the SC is maintained, with changes in the syllabus only at the level of the optional CUs associated with the Specialized
Mathematics and Applications Modules B (MEMA B). The number of CUs is significantly reduced (from 96 to 55), either by eliminating CUs with too
specific program content or by merging previous CUs   into new CUs with broader program content, maintaining however the specific areas of
training. In this context, the number of optional CUs in each area is:
MEMA B - Probability and Statistics - 1st year: 15 UC
MEMA B - Dynamics and Geometry - 1st year: 8 UC
MEMA B - Numerical Analysis and Computational Methods- 1st year: 5 UC
MEMA B - Control and Optimization - 1st year: 12 UC
MEMA B - Analysis - 1st year: 10 UC
MEMA B - Algebra, Logic and Computation - 1st year: 5 UC

The proposed change does not compromise the versatility of the previous curriculum, as the offer of broader spectrum optional CUs allows for
accommodating the faculty research areas of the three institutions involved and the specific interests students have shown throughout of the SC's
working period, reinforcing the primary objective of providing a solid background in Applied Mathematics and maintaining one of the program's
recognized strengths,



“The collaboration of the three universities in this program, with teachers with training and experience
different, it is an asset that can open different horizons in the formation of students ”(CAE Preliminary Report - Public Higher Education Network
Framework).

In the syllabus there are tables with optional curricular units, which illustrate the planned offer. These lists may be subject to changes approved by
the scientific bodies of the institutions responsible for the study cycle.

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

9.2. N.A. - Quadro 1

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
N.A. - Quadro 1

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
N.A. - Table 1

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Matemática / Mathematics M / M 210 24
Qualquer área científ ica da UM/UP/UA (nível de 3.º ciclo) / Any scientif ic area
from UM/UP/UA (3rd cycle level) QAC / ASA 0 6

(2 Items)  210 30  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - N.A. - Quadro 2

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Quadro 2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Table 2

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações / Observations

(5)

Seminário/ Seminar M / M S1 243 TP:28 OT:12 9 Obrigatória / Compulsory

Módulos Especializados em Matemática e Aplicações A M / M S1 324 TP: 112 12 UCs optativas (ver Quadro 3) /
Elective CUs (see Table 3)

Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B/
Specialised Modules in Mathematics and Applications B M / M S1 243 TP/OT: 63 9

UCs optativas (ver Quadros 3.1 –
3.6) / Elective CUs (see Tables 3.1
– 3.6)

Projeto de Investigação em Matemática/ Research Project in
Mathematics M / M S2 567 OT: 90 21 Obrigatória/ Compulsory

Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B M / M S2 81 TP/OT: 21 3
UCs optativas (ver Quadros 3.1 –
3.6) / Elective CUs (see Tables 3.1
– 3.6)

Qualquer unidade curricular da UM/UP/UA ao nível do 3.º
ciclo / Any curricular unit from UM / UP / UA (3rd cycle level) QUC / ACU S2 162 Depende das UC

escolhidas * 6 Sujeito a aprovação pela Comissão
Científ ica

(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - N.A. - Quadro 3 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações A - Unidades Curriculares Estruturantes

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

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



N.A.

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Quadro 3 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações A - Unidades Curriculares Estruturantes

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Table 3 - Specialised Modules in Mathematics and Applications A - Structural Curricular Unities

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Tópicos Avançados de Análise e Optimização/ Advanced
Topics in Analysis and Optimization M S1 162 TP: 56 6 Optativa/ Optional

Tópicos Avançados de Probabilidade e Estatística/Advanced
Topics in Probability and Statistics M S1 162 TP: 56 6 Optativa/ Optional

Tópicos Avançados de Dinâmica e Geometria/ Advanced Topics
in Dynamics and Geometry M S1 162 TP: 56 6 Optativa/ Optional

Tópicos Avançados de Álgebra, Lógica e Computação/
Advanced Topics in Algebra, Logic and Computation M S1 162 TP: 56 6 Optativa/ Optional

(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - N.A. - Quadro 3.1 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B – Probabilidade e Estatística

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Quadro 3.1 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B – Probabilidade e Estatística

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Table 3.1 - Specialised Modules in Mathematics and Applications B – Probability and Statistics

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Amostragem e Controlo Estatístico da Qualidade / Sampling
and Statistical Quality Control M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/Optional

Análise Multivariada e Aprendizagem Estatística /
Multivariate Analysis and Statistical Learning M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa /NOVA)

/Optional (New )
Bioestatística / Biostatistics M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/Optional
Estatística Genómica / Statistical Genomics M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/Optional
Processamento de Sinal e Séries Temporais / Signal
Processing and Time Series Analysis M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/Optional

Sistemas Estocásticos e Aplicações / Stochastic Systems
and Applications M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa /NOVA)

/Optional (New )
Análise de Dados Espaciais/Spatial data analysis M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional
Análise de Dados Longitudinais/Longitudinal Data Analysis M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional
Análise e Processamento de Imagem / Image Processing
and Analysis M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional

Estatística Bayesiana/Bayesian Statistics M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional
Estatísticas de Ordem e Aplicações / Order Statistics and
Applications M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional

Extracção de Conhecimentos em Fluxos Contínuos de
Dados / Data Stream Mining M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional

Modelos Lineares Generalizados / Generalized Linear
Models M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional

Métodos Estatísticos em Epidemiologia /Statistical Methods
in Epidemiology M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional

Regressão Logística e Análise de Sobrevivência / Logistic
Regression and Survival Analysis M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional

(15 Items)       

9.3. Plano de estudos - N.A. - Quadro 3.2 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B – Dinâmica e Geometria



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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Quadro 3.2 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B – Dinâmica e Geometria

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Table 3.2 - Specialised Modules in Mathematics and Applications B – Dynamics and Geometry

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Alterações Climáticas e Energia / Climate Change and
Energy M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/Optional

Dinâmica em Modelos Biológicos / Biological Dynamics M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/Optional
Equações Diferenciais com Simetria / Differential
equations w ith symmetry M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/Optional

Métodos Avançados em Relatividade Geral /
Advanced Methods in General Relativity M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA) /

Optional (NEW)
Teoria de Bifurcação / Bifurcation Theory M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/Optional

Teoria de Singularidades / Singularity Theory M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA) /
Optional (NEW)

Geometria Combinatória / Combinatorial Geometry M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional
Topologia Algébrica/Algebraic Topology M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional
(8 Items)       

9.3. Plano de estudos - N.A. - Quadro 3.3 - Módulos Especializados Mat. e Aplicações B - Análise Numérica e Métodos Computacionais

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Quadro 3.3 - Módulos Especializados Mat. e Aplicações B - Análise Numérica e Métodos Computacionais

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Table 3.3 - Specialised Modules in Math & Applications B-Numerical Analysis & Computational Methods

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Álgebra Linear Numérica/Numerical Linear
Algebra M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/Optional

Métodos Espetrais Numéricos / Numerical
Spectral Methods M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA)

/Optional (NEW)

Sistemas Complexos / Complex Systems M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa (NOVA)
/Optional (NEW)

Tópicos de Análise Numérica/Topics in
Numerical Analysis M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional

Tópicos de Teoria da Aproximação / Topics on
Approximation Theory M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/Optional

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - N.A. - Quadro 3.4 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B - Controlo e Optimização

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

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



9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Quadro 3.4 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B - Controlo e Optimização

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Table 3.4 - Specialised Modules in Mathematics and Applications B - Control and Optimization

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Controlo de Sistemas Dinâmicos Não-Lineares / Control of
Nonlinear Dynamic Systems M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA) /

Optional (NEW)
Controlo de Sistemas Incertos e Estruturados / Control of
Uncertain and Structured Systems M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA) /

Optional (NEW)

Controlo de Sistemas Lineares / Control of Linear Systems M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA) /
Optional (NEW)

Otimização e Desenho de Redes / Optimization and Netw ork
Design M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/ Optional

Optimização Estratégica em Economia / Strategic optimization in
Economy M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/ Optional

Otimização, Controlo e Estimação Dinâmicas / Optimization,
Control and Dynamical Estimation M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA) /

Optional (NEW)

Sistemas Discretos e Híbridos / Discrete and Hybrid Systems M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/ OptionalOptativa
(NOVA) / Optional (NEW)

Bilhares, problemas de resistência óptima e transporte de
massa óptimo / Billiards, problems of optimal resistance M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional

Cálculo das Variações / Calculus of Variations M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional
Códigos e Sistemas / Codes and Systems M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional
Programação Linear Inteira / Integer Linear Programming M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional
Teoria de Otimização / Optimisation Theory M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional
(12 Items)       

9.3. Plano de estudos - N.A. - Quadro 3.5 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B - Análise

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Quadro 3.5 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B - Análise

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Table 3.5 - Specialised Modules in Mathematics and Applications B - Analysis

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Equações com Derivadas Parciais / Partial Differential
Equations M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/ Optional

Polinómios Ortogonais e Aplicações / Orthogonal
Polynomials and Applications M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA) /

Optional (NEW)
Problemas Inversos / Inverse Problems M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/ Optional
Tópicos de Análise Harmónica / Topics of Harmonic
Analysis M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/ Optional

Tópicos de Teoria Cinética / Topics of Kinetic Theory M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA) /
Optional (NEW)

Análise Não Diferenciável / Nondifferentialble Analysis M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional
Equações Diferenciais / Differential Equations M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional
Equações Integrais e suas Generalizações / Integral
Equations and their Generalizations M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional

Inequações variacionais e quasivariacionais/ Variational
and quasi-variational inequalities M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional

Tópicos de Turbulência /Topics in Turbulence M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional
(10 Items)       



9.3. Plano de estudos - N.A. - Quadro 3.6 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B - Álgebra, Lógica e Computação

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Quadro 3.6 - Módulos Especializados em Matemática e Aplicações B - Álgebra, Lógica e Computação

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Table 3.6 - Specialised Modules in Mathematics and Applications B - Algebra, Logic and Computation

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Teoria de Tipos/Type Theory M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/ Optional
Teorias de Galois / Galois Theories M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa/ Optional
Tópicos de Semigrupos e Linguagens / Topics of
Semigroups and Languages M S1/S2 162 TP/OT: 42 6 Optativa (NOVA) /

Optional (NEW)
Reticulados e Estruturas Algébricas Ordenadas/Lattices
and Ordered Algebraic Structures M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional

Teoria Algébrica das Inversas Generalizadas / Algebraic
Theory of Generalized Inverses M S1/S2 81 TP/OT: 21 3 Optativa/ Optional

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - N.A. - Quadro 4 - Estrutura Curricular (2.º, 3.º e 4.º anos) - 2.º, 3º e 4º anos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N.A. - Quadro 4 - Estrutura Curricular (2.º, 3.º e 4.º anos)

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N.A. - Table 4 - Curricular Structure (2nd, 3rd, 4th years)

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º, 3º e 4º anos

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd, 3rd, 4th years

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Tese/Thesis M Pluri / Multiannual 4860 OT:600 180 Obrigatória/ Compulsory
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Controlo de Sistemas Dinâmicos Não-Lineares

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Controlo de Sistemas Dinâmicos Não-Lineares

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Control of Nonlinear Dynamic Systems

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162



9.4.1.5. Horas de contacto:
42

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Pedro Aguiar (TP/OT: 21h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Paula Rocha Malonek (TP/OP: 21h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição das bases científicas para tratar problemas de controlo de sistemas dinâmicos não lineares. O controlo de sistemas dinâmicos é uma
área da Matemática Aplicada muito genérica que assenta em múltiplas disciplinas fundamentais com enfâse para a Análise Funcional. O objetivo
consiste em perspetivar um catálogo geral de problemas mais relevantes nomeadamente, no que respeita aos variados paradigmas – Invariância,
Atingibilidade, Estabilidade e Robustez – com a sua diversidade de formulações e métodos de síntese. Para além da racional subjacente a cada um
dos paradigmas, os estudantes deverão dominar os principais métodos, e serem capazes de aplicar os resultados mais significativos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of the scientific basis to deal with control problems of nonlinear dynamic systems. Dynamic systems control is a very general area of
Applied Mathematics based on multiple fundamental disciplines with a focus on Functional Analysis. The aim is to envision a general catalogue of the
most common and relevant problems, regarding the various paradigms - Invariance, Achievability, Stability and Robustness - with their diversity of
formulations and synthesis methods. Besides the rational underlying each paradigm, students should master the main methods and be able to apply
the most significant results.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução. 
2. Invariância
3. Atingiblidade
4. Estabilidade 
5. Robustez

9.4.5. Syllabus:
1. Introduction
2. Invariance
3. Attainability
4. Stability
5. Robustness

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
As aulas permitem uma exposição dos conteúdos programáticos adequada ao público-alvo,
enquanto que o trabalho individual com vista a uma apresentação oral sobre um tema de trabalho proposto, permite o desenvolvimento de
competências em investigação. 

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The lectures allow the presentation of concepts in a level suitable to the target audience and individual work of each student allows the development
of research skills.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e discussão dos principais temas da UC.
Execução pelos estudantes de um grupo de exercícios selecionados.
Avaliação distribuída sem exame final, tendo o estudante de participar, em pelo menos 75% das sessões de trabalho para obter aproveitamento.
A classificação final é definida pela média das classificações atribuídas aos trabalhos dentro e fora do período de aulas.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition and discussion of the main subjects of the UC.
Selected group of exercises to be addressed by the students.
Distributed assessment without final exam, being the student is required to participate in at least 75% of the work sessions.
The final grading is defined by the average of the grades given to the exercises in the class and at home.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A discussão aprofundada dos tópicos da unidade curricular será muito importante com vista a atingir o objectivo de apreensão por parte dos
estudantes dos seus conceitos e de incentivo à investigação por parte dos estudantes. Também a metodologia aqui usada é coerente com os
objectivos da unidade curricular, uma vez que promove a autonomia científica do estudante, não deixando de incentivar a discussão conjunta dos
problemas mais desafiantes.



9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The discussion of the topics of the curricular unity the course will be very important to achieve the desired goal of student's comprehension of the its
main concepts, as well as raising the student's awareness for modern research topics in the area. Also, the teaching methodology here employed, is
coherent with the objectives of the curricular unit, since it promotes the scientific autonomy of the student but at the same time it motivates the joint
discussion of the problems more challenging.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Clarke, F. H., Ledyaev, Y. S., Stern, R. J., & Wolenski, P. R. (2008). Nonsmooth analysis and control theory (Vol. 178). Springer Science & Business
Media.
- Khalil, H. K. (2002). Nonlinear systems. Upper Saddle River.
- Doyle, J. C., Francis, B. A., & Tannenbaum, A. R. (2013). Feedback control theory. Courier Corporation.

Anexo II - Controlo de Sistemas Incertos e Estruturados

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Controlo de Sistemas Incertos e Estruturados

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Control of Uncertain and Structured Systems

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT: 42h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Margarida de Amorim Ferreira (TP/OT: 42h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição das bases científicas para tratar problemas de controlo de sistemas dinâmicas incertos ou estruturados. O controlo de sistemas
dinâmicos é uma área da Matemática Aplicada muito genérica que assenta em múltiplas disciplinas fundamentais com enfâse para a Análise
Funcional. O objectivo consiste em perspetivar um catálogo geral de problemas mais relevantes nomeadamente, no que respeita a controlo
adaptatio, controlo descentralizado de sistemas distribuídos e sistemas cujo controlo é gerado diretamente a partir dos dados. Para além da
racional subjacente a cada um dos paradigmas, os estudantes deverão dominar os principais métodos, e serem capazes de aplicar os resultados
mais significativos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of scientific bases to address control problems of uncertain or structured dynamic systems. Dynamic systems control is a very general
area of Applied Mathematics based on multiple fundamental disciplines with a focus on Functional Analysis. The aim is to look at a general catalog of
the most relevant problems, such as adaptive control, decentralized control of distributed systems and systems whose control is generated directly
from the data. Besides the rational underlying each paradigm, students should master the main methods and be able to apply the most significant
results.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução. 
2. Estimação Recursiva
3. Controlo Adaptativo
4. Sistemas Distribuídos
5. Controlo Centralizado e Descentralzado de Sistemas Distribuídos
6. Estimação Distribuída. 
7. Métodos de Geração de Consensos
8 Controlo de Sistemas Gerado Diretamente de Dados



9.4.5. Syllabus:
1. Introduction.
2. Recursie Estimation
3. Adaptive Control
4. Distributed Systems
5. Centralized and Decentralized Controlo of Distributed Systems
6. Distribued Estimation.
7. Consensus Generation Methods
8. Data-driven Control 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Assentando nos requisitos das bases disciplinares de Matemática Aplicada, os conteúdos programáticos desta UC incluem todos os ingredientes -
conceitos essenciais e métodos – necessários para endereçar as questões primordiais subjacentes ao atingimento dos objectivos propostos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Relying on the requirements of the disciplinary bases of Applied Mathematics, the syllabus of this course includes all the ingredients - essential
concepts and methods - needed to address the fundamental issues underlying the achievement of the proposed objectives.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e discussão dos principais temas da UC.
Execução pelos estudantes de um grupo de exercícios selecionados.
Avaliação distribuída sem exame final, tendo o estudante de participar, em pelo menos 75% das sessões de trabalho para obter aproveitamento.
A classificação final é definida pela média das classificações atribuídas aos trabalhos dentro e fora do período de aulas.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition and discussion of the main subjects of the UC.
Selected group of exercises to be addressed by the students.
Distributed assessment without final exam, being the student is required to participate in at least 75% of the work sessions.
The final grading is defined by the average of the grades given to the exercises in the class and at home.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino e os elementos disponibilizados para o esforço do estudante é compatível com os requistos do exercício da sua vontade na
prossecução dos objectivos da unidade curricular uma vez que promove a autonomia científica num contexto de discussão dos problemas mais
desafiantes.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology and the elements made available for the student's effort are compatible with the requirements of the exercise of their will
in the pursuit of the objectives of the curricular unit as it promotes scientific autonomy in a context of discussion of the most challenging problems.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Siljak, D. D. (2011). Decentralized control of complex systems. Courier Corporation.
- Sastry, S., & Bodson, M. (2011). Adaptive control: stability, convergence and robustness. Courier Corporation.
- Åström, K. J., & Wittenmark, B. (2013). Adaptive control. Courier Corporation.

Anexo II - Controlo de Sistemas Lineares

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Controlo de Sistemas Lineares

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Control of Linear Systems

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT: 42h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.



9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula Macedo Rocha Malonek (TP/OT: 21h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Teresa Maria de Gouveia Torres Feio Mendonça (TP/OT: 21h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem por objetivo dotar os estudantes das ferramentas matemáticas que lhe permitam lidar com processos (de vária índole)
que sejam modelados por sistemas lineares de controlo. Os estudantes deverão desenvolver capacidade de análise das propriedades estruturais
dos referidos sistemas e domínio de técnicas de síntese de controladores para resolução de diferentes tipos de problemas de controlo. Pretende-se
também desenvolver a aptidão de realização de estudo/investigação autónoma.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims at providing the students with suitable mathematical tools so as to enable them to deal with processes (of various nature) which
are modeled by linear control systems. The students should develop the ability to analyze the structural properties of the aforementioned systems
and master controller synthesis techniques in order to solve different kinds of control problems. They should also develop the ability to conduct
independent studies/research.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos de espaços de estado de sistemas lineares multivariáveis, solução no domínio das frequências e no domínio do tempo (função de
transferência e resposta impulsional).
2. Modelos de espaço de estados lineares como linearização de sistemas não lineares.
3. Propriedades estruturais
4. Elementos da teoria da realização.
5. Interconexão de sistemas.
6. Problemas de controlo com medição do estado: 
a. Colocação de polos e estabilização por realimentação estática do estado.
b. Seguimento de referência e rejeição de perturbações.
c. Problema de controlo linear-quadrático
7. Problemas de controlo com estimação do estado.

9.4.5. Syllabus:
1. Linear state space models of linear multivariable systems, solution in the frequency domain and in the time domain (transfer function and impulse
response).
2. Linear state space models as linearization of nonlinear systems.
3. Structural properties.
4. Realization theory.
5. System interconnection.
6. Control problems with state measurement:
a. Pole placement and stabilization by static state feedback.
b. Tracking and disturbance rejection.
c. Linear quadratic control problems
7. Control problems with state estimation.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos focam os tópicos de referência (já bem definidos a nível internacional) sobre a análise e controlo de sistemas lineares.
Os vários tópicos que constituem os conteúdos programáticos focam as questões essenciais estudadas na investigação em controlo linear
através da abordagem da teoria dos sistemas. Esta unidade curricular vai permitir que os estudantes tenham uma base de conhecimentos sólida
para investigar este assunto. Além disso, introduz aos estudantes a literatura mais importante existente nesta área.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus focuses reference topics (already well defined internationally) on the analysis and control of linear systems. The several topics
contained in the syllabus of the course covers the essential subjects investigated in the control theory from a systems theory point of view. This
course will give solid knowledge to the students for research in this subject. Moreover, the course introduces the most important literature in the
area.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição teórica de caráter geral e atribuição de trabalhos para futura exposição e discussão. A classificação final terá em conta os
trabalhos apresentados, a participação do estudante nas discussões durante as aulas.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Aulas de exposição teórica de caráter geral e atribuição de trabalhos para futura exposição e discussão. A classificação final terá em conta os
trabalhos apresentados, a participação do estudante nas discussões durante as aulas.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A ênfase no autoestudo estimula a independência e espírito crítico dos estudantes, permitindo dessa forma o desenvolvimento de competências
pretendidas em matéria da análise e controlo de sistemas lineares. Mais precisamente, as metodologias de ensino estão em coerência com os
objetivos da unidade curricular. Em particular, a apresentação dos vários tópicos pelo docente especialista na área e o posterior estudo destes
tópicos pelos estudantes, através de literatura avançada da área, vai permitir o aprofundamento do conhecimento dos estudantes nesta área, o
conhecimento da literatura e a capacidade de estudo autónomo dos estudantes de artigos científicos e textos avançados da área.



9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The emphasis on the self-study encourages independence and critical spirit of the students, allowing the development of the required competence in
the analysis and control of linear systems. More precisely, the teaching methodologies are consistent with the objectives of the course. In particular,
the presentation of the several topics by the professor in the subject and the study in more detail of the presented topics by the students, using
advanced texts, will allow a deeper understanding by the students of the area of convolutional coding, the knowledge of the literature of the area and
the ability of the students to study scientific papers and advanced texts in an autonomous way.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Chen, C. T. (1998). Linear system theory and design. Oxford University Press, Inc..
- Miranda Lemos, J. (2019). Controlo no Espaço de Estados, IST Press, Lisboa

Anexo II - Métodos Espetrais Numéricos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Métodos Espetrais Numéricos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Numerical Spectral Methods

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

9.4.1.3. Duração:
162

9.4.1.4. Horas de trabalho:
TP/OT: 42h

9.4.1.5. Horas de contacto:
42

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvio Marques de Almeida Gama (TP/OT: 42h)

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Resolver numericamente equações às derivadas parciais do tipo advecção/difusão, com condições fronteira periódicas, em dimensões espaciais 1,
2 ou 3 através do uso de transformadas de Fourier rápidas, assim como estudar a estabilidade numérica dos algoritmos utilizados para a evolução
temporal.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To solve numerically partial differential equations of the type advection/diffusion with periodic boundary conditions, in 1, 2 or 3 spatial dimensions
using fast Fourier transforms. The stability of the different numerical algorithms for the time evolution is also studied.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1- Introdução aos métodos espetrais. Método dos resíduos ponderados. Aproximação de uma função. Método de Galerkin, Tau e de colocação.
Problemas periódicos. Transformada de Fourier (real e complexa) completa. Transformada de Fourier truncada. Transformada de Fourier truncada
discreta (FFT). Eliminação do "aliasing". Transformada de Fourier multi-dimensional. Equações diferenciais com coeficientes constantes e
variáveis. Introdução às equações de evolução. Equação do calor. Discretização explícita e implícita. Convergência, consistência e estabilidade. 

2- Polinómios ortogonais. Polinómios de Tchebyshev e suas propriedades. Derivada de ordem p. Matrizes de derivação. A transformada de
Tchebyshev discreta. Equações diferenciais de coeficientes constantes com condições limite. Desenvolvimentos de Tchebyshev. O método Tau.
Sistema de equações quasi-tridiagonais. A equação de difusão, o método Tau e os polinómios de Tchebyshev. 

Aplicações em Fortran e Python.

9.4.5. Syllabus:
1- Introduction to spectral methods. Weighted residual method. Approximation to the function. Differential equations: Galerkin method, Tau method
and collocation method. Periodic problems. Fourier transform. Truncated Fourier transform. Discrete truncated Fourier transform (FFT). Elimination



of aliasing. Multi-dimensional Fourier transform. Differential equations with constant and variable coefficients. Introduction to evolution equations.
Heat equation. Explicit and implicit discretization. Convergence, consistency and stability.

2- Orthogonal polynomials. Tchebyshev polynomials and main properties. Derivative of order p. Derivative matrix. Discrete truncated Tchebyshev
serie. Discrete Tchebyshev transform. Differential equations with constant coefficients with boundary conditions. The Tau method. Quasi-tridiagonal
system of linear equations. The diffusion equation, the Tau method and the Tchebyshev polynomials. 

Applications in FORTRAN and Python.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O estudo dos temas selecionados permite abordar uma grande parte dos problemas que surgem na literatura envolvendo o âmbito da UC e
fornecem ao estudante uma cultura científica adequada para enfrentar o nível de conhecimentos exigido num 3º ciclo. 
Os conteúdos programáticos garantem uma exposição aos métodos e ferramentas, numa perspetiva analítica e numérica, com ênfase nos modelos
da mecânica, da biologia e da matemática financeira. 

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The study of the selected subjects allows the student to address a considerable part of the problems that show in literature involving the scope of
the CU and provide students with a suitable scientific culture to tackle the level of knowledge requested in a 3rd cycle.
The syllabus ensures an exposure to methods and tools, from an analytic and numerical point of views, with an emphasis in models from Mechanics,
Biology and Financial Mathematics.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas horas de lecionação são apresentados os conteúdos do programa, recorrendo-se a exemplos para ilustrar os conceitos tratados e orientar os
estudantes. Também são resolvidos exercícios e problemas, previamente indicados. São disponibilizados materiais de apoio na página da unidade
curricular. Para além das aulas, há períodos de atendimento semanais onde os estudantes têm oportunidade de esclarecer dúvidas.

Avaliação distribuída com exame final: 
Nota final = 0.8 *TPC + 0.2 * EF,
onde: 

TPC = "nota obtida no trabalho para casa" 
EF = "nota obtida no exame final"

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and classes: The contents of the syllabus are presented in the lectures, where examples are given to illustrate the concepts. There are also
practical lessons, where exercises and related problems are solved. All resources are available for students at the unit’s web page.

Evaluation:

Calculation formula of final grade: 0.8 *HW + 0.2 * E, 

where 

HW = homework 
E = exam

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As aulas permitem uma exposição dos conteúdos programáticos adequada ao público-alvo, enquanto que o trabalho individual com vista a uma
apresentação oral sobre um tema de trabalho proposto, permite o desenvolvimento de competências em investigação.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures allow the presentation of concepts in a level suitable to the target audience and individual work of each student allows the development
of research skills.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Peyret, R. (2013). Spectral methods for incompressible viscous flow (Vol. 148). Springer Science & Business Media.
- Press, W.H., Teukolsky, S.A., Vetterling, W.T. & Flannery, B.P. (1992). Numerical Recipes in Fortran: The Art of Scientific Computing. Cambridge
University Press.
- Boyd, J. P. (2001). Chebyshev and Fourier spectral methods. Courier Corporation.

Anexo II - Otimização, Controlo e Estimação Dinâmicas

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Otimização, Controlo e Estimação Dinâmicas

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Optimization, Control and Dynamical Estimation

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)



9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Ferreira Lobo Pereira (TP/OT: 21h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Fernando Arménio da Costa Castro e Fontes (TP/OT: 21h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição das bases científicas para tratar problemas de controlo de sistemas dinâmicos, com enfâse no controlo ótimo e controlo preditivo. O
controlo de sistemas dinâmicos é uma área da Matemática Aplicada muito genérica que assenta em múltiplas disciplinas fundamentais com enfâse
para a Análise Funcional. O objetivo consiste em perspetivar um catálogo geral de problemas mais comuns e relevantes nomeadamento, em que a
dinâmica é definida or equações ou inclusões diferenciais e em que métodos de estimação suportam estratégias de controlo preditivo. Para além
da racional subjacente a cada um dos paradigmas, os estudantes deverão dominar os principais métodos, e serem capazes de aplicar os
resultados mais significativos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquiring the scientific basis to address dynamic system control issues, with an emphasis on optimal control and predictive control. Dynamic
systems control is a very general area of Applied Mathematics based on multiple fundamental disciplines with a focus on Functional Analysis. The
aim is to envision a general catalog of the most common and relevant problems, in which dynamics are defined by differential equations or
inclusions, and in which estimation methods support predictive control strategies. Beyond the rational underlying each paradigm, students should
master the main methods and be able to apply the most significant results.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
2. Controlo Ótimo
2.1. Formulação
2.2. Existência de Solução
2.3. Condições de Optimalidade
3. Métodos de Estimação do Estado
3.1 Sistemas Lineares
3.2 Sistemas Não-Lineares
4. Controlo Preditivo
4.1 Formulação dos diferentes tipos de problemas
4.2 Análise de convergência
4.3 Resultados de Estabilidade
4.4 Resultados de Robustez

9.4.5. Syllabus:
1. Introduction.
2. Optimal Control
2.1. Formulation
2.2. Existence of Solution.
2.3. Optimality Conditions.
3. State Estimation Methods
3.1 Linear Systems
3.2 Nonlinear Systems
4. Predictive Control
4.1 Formulation of the various types of problems
4.2 Convergence Analysis
4.3 Stability Results
4.4 Robustness Results

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos adoptados para esta UC introduzem conceitos essenciais e tratam questões primordiais para os problemas a estudar
na UC.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the Curricular Unit introduces basic notions in optimal control theory and deals with questions that are essential in that class of
problems.



9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e discussão dos principais temas da UC.
Execução pelos estudantes de um grupo de exercícios selecionados.
Avaliação distribuída sem exame final, tendo o estudante de participar, em pelo menos 75% das sessões de trabalho para obter aproveitamento.
A classificação final é definida pela média das classificações atribuídas aos trabalhos dentro e fora do período de aulas.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition and discussion of the main subjects of the UC.
Selected group of exercises to be addressed by the students.
Distributed assessment without final exam, being the student is required to participate in at least 75% of the work sessions.
The final grading is defined by the average of the grades given to the exercises in the class and at home.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino é coerente com os objectivos da unidade curricular uma vez que promove a autonomia científica do estudante, não
deixando de incentivar a discussão conjunta dos problemas mais desafiantes.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is coherent with the objectives of the curricular unit since it promotes the scientific autonomy of the student but at the
same time it motivates the joint discussion of the problems more challenging.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Macki, J., & Strauss, A. (2012). Introduction to optimal control theory. Springer Science & Business Media.
- G. Smirnov, G. & V. Bushenkov, V. (2005). Curso de Optimização, Escolar Editora.
- Mayne, D. Q. (1999). Model Predictive Control Theory and Design.
- Goodwin, G., Seron, M. M., & De Doná, J. A. (2006). Constrained control and estimation: an optimisation approach. Springer Science & Business
Media.
- Ljung, L. (1998). System Identification: A Theory for the User. 2nd ed. Upper Saddle River, Prentice Hall.

Anexo II - Sistemas Discretos e Híbridos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas Discretos e Híbridos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Discrete and Hybrid Systems

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT:42h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Ferreira Lobo Pereira (TP/OT: 42h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição das bases científicas para tratar problemas de controlo de sistemas com eventos discretos e sistemas híbridos. O controlo de sistemas
dinâmicos é uma área da Matemática Aplicada muito genérica que assenta em múltiplas disciplinas fundamentais com enfâse para a Análise
Funcional. O objetivo consiste em perspetivar um catálogo geral de problemas mais relevantes nomeadamento, no que respeita a sistemas cujo
estado evolui quer devido à ocorrência de eventos discretos, quer a funções de controlo em tempo continuum cuja formulação e síntese envolve
considerações estruturais. Para além da racional subjacente a cada um dos paradigmas, os estudantes deverão dominar os principais métodos, e
serem capazes de aplicar os resultados mais significativos.



9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of scientific bases to address control problems of discrete event systems and hybrid systems. Dynamic systems control is a very
general area of Applied Mathematics based on multiple fundamental disciplines with a focus on Functional Analysis. The aim is to envision a general
catalog of the most relevant problems, with respect to systems whose state evolves either due to the occurrence of discrete events, or to time
continuum control functions whose formulation and synthesis involve structural considerations. Beyond the rational underlying each paradigm,
students should master the main methods and be able to apply the most significant results.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução 
2. Sistemas com acontecimentos discretos não temporizados e temporizados
3. Sistemas com acontecimentos discretos temporizados estocásticos
4. Cadeias de Markov
4.1 Cadeias de Markov controladas
4.2 Processos de decisão de Markov
4.3 Síntese de problemas de decisão de Markov
4.4 Aplicação à Teoria das filas de espera
5. Modelização de Sistemas Híbridos
5.1 Máquinas de Estado e Composição destas com sistemas dinâmicos.
5.2 Conceitos e resultados básicos de sistemas lineares, não lineares e comutados.
5.3 Articulação de dinâmicas event-driven e time-driven.
6. Modelo formal genérico
7. Simulação de sistemas híbridos usando o MATLAB e StateFlow
8. Projecto de controladores
8.1 Supervisores
8.2 Problemas de atingibilidade e de segurança
8.3 Especificação
8.4 Técnicas de síntese

9.4.5. Syllabus:
1. Introduction
2. Systems with untimed and timed discrete events
3. Systems with stochastic timed discrete events
4. Markov Chains
4.1 Controlled Markov Chains 
4.2 Markov Decision Processes
4.3 Markov Decision Problem Synthesis
4.4 Application to Queue Theory
5. Hybrid Systems Modeling
5.1 State Machines and Composition of these with dynamic systems.
5.2 Concepts and basic results of linear, nonlinear and switched systems.
5.3 Articulation of event-driven and time-driven dynamics.
6. Generic Formal Model
7. Simulation of hybrid systems using MATLAB and StateFlow
8. Design of Controllers
8.1 Supervisors
8.2 Reachability and Safety Issues
8.3 Specification
8.4 Synthesis Techniques

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos adoptados para esta Unidade Curricular seguem de perto os das referências sugeridas aos estudantes e que
associadas a um nível pedagógico já testado em universidades de topo, endereçam as questões principais do estado da arte corrente em Sistemas
Discretos e Híbridos. Para além destes dois atributos, os conteúdos programáticos escolhidos colocam o estudnte facilmente no "background"
deste saber, exibem um fio condutor muito claro que facilita a actividade dos estudantes, e, em cada capítulo, inclui exercícios, ilustrando a
relevância dos conceitos, resultados e ferramentas paras a classes de aplicações correspondentes.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus of the Curricular Unit follows closely the suggested references that, associated with a pedagogic level already tested in some top
universities, include the main issues of the current state-of-the-art in Discrete and Hybrid Systems. Besides these features, the chosen topics also
conducts the student inside this knowledge, exhibit a clear path linking the various topics that facilitates the students' activity, and, in chapter, it
includes exercises illustrating the relevance of concepts, results and tools to the associated classes of applications.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e discussão dos principais temas da UC.
Execução pelos estudantes de um grupo de exercícios selecionados.
Avaliação distribuída sem exame final, tendo o estudante de participar, em pelo menos 75% das sessões de trabalho para obter aproveitamento.
A classificação final é definida pela média das classificações atribuídas aos trabalhos dentro e fora do período de aulas.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition and discussion of the main subjects of the UC.
Selected group of exercises to be addressed by the students.
Distributed assessment without final exam, being the student is required to participate in at least 75% of the work sessions.
The final grading is defined by the average of the grades given to the exercises in the class and at home.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino e os elementos disponibilizados para o esforço do estudante é compatível com os requistos do exercício da sua vontade na
prossecução dos objetivos da unidade curricular uma vez que promove a autonomia científica num contexto de discussão dos problemas mais



desafiantes. Importa também referir a adaptação do programa da unidade curricular aos interesses específicos do seu plano de doutoramento o
que se traduz por uma motivação adicional. A metodologia de ensino assenta também na elevada maturidade dos estudantes que poderão conferir
o progresso do trabalho através das horas de contacto, nas quais se debatem os diversos temas e se resolvem exercícios.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology and the elements made available for the student's effort are compatible with the requirements of the exercise of their will
in the pursuit of the objectives of the curricular unit as it promotes scientific autonomy in a context of discussion of the most challenging problems. It
is important to note the adjustment of the program of the curricular unit to the specific interests of his/her doctoral plan that ensures an additional
motivation. The teaching methodology also makes use of the high maturity level of students who have the opportunity to confer the progress of their
work during the contact hours in which the various issues are presented and discussed, and exercises are solved.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Cassandras, C. G., & Lafortune, S. (2009). Introduction to discrete event systems. Springer Science & Business Media.
- Ho, Y. C. L., & Cao, X. R. (2012). Perturbation analysis of discrete event dynamic systems (Vol. 145). Springer Science & Business Media.
- Balemi, S., Kozák, P., & Smedinga, R. (Eds.). (2012). Discrete event systems: modeling and control: proceedings of a joint workshop held in prague,
august 1992 (Vol. 13). Birkhäuser.
- Kumar, R., & Garg, V. K. (2012). Modeling and control of logical discrete event systems (Vol. 300). Springer Science & Business Media.
- Van Der Schaft, A. J., & Schumacher, J. M. (2000). An introduction to hybrid dynamical systems (Vol. 251). London: Springer.
- Tabuada, P. (2009). Verification and control of hybrid systems: a symbolic approach. Springer Science & Business Media.
- Liberzon, D. (2003). Switching in systems and control. Springer Science & Business Media.

Anexo II - Sistemas Estocásticos e Aplicações

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas Estocásticos e Aplicações

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Stochastic Systems and Applications

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT: 42h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Manuela Lemos Pereira Milheiro de Oliveira (TP/OT: 21h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
José Abílio Oliveira Matos (TP/OT: 21h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC visa o conhecimento e compreensão das principais classes de processos estocásticos, incluindo os processos de Markov, e a aquisição de
técnicas de cálculo estocástico, em especial do integral de Itô, e das equações diferenciais estocásticas (EDEs). O estudante deverá ser capaz de:
- analisar modelos estocásticos envolvendo processos de Markov ou de Poisson; 
- resolver problemas envolvendo o processo de Wiener e processos com ele relacionados, calcular integrais de Wiener, aplicar suas propriedades e
a fórmula de Itô; 
- resolver EDEs simples e obter os momentos da solução;
- discretizar, no tempo, processos estocásticos de diferentes classes;
- simular sistemas estocásticos em tempo contínuo, utilizando um computador;
- estimar parâmetros de EDEs simples, e.g. sistemas lineares;
- aplicar métodos e ferramentas matemáticas nomeadamente na mecânica, em engenharia e em biologia;
- utilizar métodos e ferramentas da matemática financeira, numa perspetiva analítica e numérica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The CU aims the knowledge and understanding of the main classes of stochastic processes, including the Markov processes, as well as the
acquisition of techniques of stochastic calculus, in particular the Ito integral and the stochastic differential equations (SDEs). The student should be



able to:
- analyze stochastic models involving Markov or Poisson processes;
- solve problems involving the Wiener process and the related stochastic processes, evaluate Wiener integrals, applying its properties and the Ito
formula;
- solve simple SDEs and obtain the moments of the solutions;
- discretize, in time, stochastic processes belonging to several classes;
- simulate stochastic systems of continuous time nature, using a computer;
- estimate the parameters of simple SDEs, e.g. linear systems;
- apply methods and tools from mathematics mainly in stochastic mechanics, in Engineering and Biology;
- use methods and tools from financial mathematics, with an analytic and numerical perspective.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Principais classes de processos estocásticos (Poisson, Markov, séries temporais, etc); 
Processos de Wiener e integral de Wiener (propriedades e Fórmula de Ito); 
Equações Diferenciais Estocásticas (OU, CIR, Black-Scholes e outros); 
Discretização de sistemas estocásticos (esquemas de Euler–Maruyama e superiores); 
Simulação de sistemas estocásticos (Poisson, cadeias de Markov, soluções de EDEs, filas-de-espera, séries temporais); 
Estimação de parâmetros e testes estatísticos; 
Aplicações em Física, Engenharia e Biologia (modelos da mecânica estatística, da energia e do crescimento populacional); 
Matemática Financeira (modelos de mercados financeiros; medidas de risco; derivados financeiros, cálculo de opções americanas e europeias).

9.4.5. Syllabus:
Main classes of stochastic processes (Poison, Markov, times series, etc);
Wiener processes and the Wiener integral (properties and Ito formula); 
Stochastic differential equations (OU, CIR, Black-Scholes and others);
Stochastic systems discretization (Euler–Maruyama and superior order schemes);
Simulation of stochastic processes (Poisson, Markov chains, solutions of SDEs, queues, time series);
Estimation of parameters and statistical tests;
Applications in Physics, Engineering and Biology (models of statistic mechanics, of energy and population growth);
Financial Mathematics (financial markets models, risk measures; financial derivatives, evaluation of American and European options).

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O estudo dos temas selecionados permite abordar uma grande parte dos problemas que surgem na literatura envolvendo o âmbito da UC e
fornecem ao estudante uma cultura científica adequada para enfrentar o nível de conhecimentos exigido num 3º ciclo. 
Os conteúdos programáticos garantem uma exposição aos métodos e ferramentas, numa perspetiva analítica e numérica, com ênfase nos modelos
da mecânica, da biologia e da matemática financeira. 

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The study of the selected subjects allows the student to address a considerable part of the problems that show in literature involving the scope of
the CU and provide students with a suitable scientific culture to tackle the level of knowledge requested in a 3rd cycle.
The syllabus ensures an exposure to methods and tools, from an analytic and numerical point of views, with an emphasis in models from Mechanics,
Biology and Financial Mathematics.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas apresentam-se os conteúdos, recorrendo a exemplos para ilustrar os conceitos, e os projetos individuais e seus objetivos gerais. São
resolvidos exercícios e problemas, previamente indicados, e os estudantes são orientados nos projetos individuais. São disponibilizados materiais
de apoio na página da UC. Além das aulas, há períodos de atendimento semanais onde os estudantes têm oportunidade de esclarecer dúvidas. A
exposição dos temas e realização de trabalhos e exercícios é feita com auxílio de meios computacionais.

A avaliação é distribuída com exame final. Inclui um projeto individual detalhado e pelo menos dois projetos mais curtos, nos temas de interesse do
estudante. O exame final consiste na apresentação e defesa de um trabalho individual e uma componente oral de apreciação de conhecimentos de
índole geral da UC.

Fórmula de cálculo da classificação final, CF:

CF=0,4*R+0,2*A+0,4*O

R = relatórios
A = apresentação e discussão
O = prova de conhecimento geral

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The syllabus are presented in lectures, where examples are given to illustrate the concepts, and the individual projects are presented together with
its main goals. Exercises and related problems, previously presented to students, are solved. All resources are available for students at the CU’s
web page. Other than the classes there are time periods where students can put their questions. The exposition of the themes, the work/projects
done by students and the applied exercises use computational means.

The evaluation is continuous with a final exam. It includes a detailed individual project and at least two shorter projects, in subjects according to
student’s interests. The final exam consists of a presentation and defense of an individual work project together with an oral component for
assessment of the student general knowledge on the CU.

Calculation formula of final grade, CF:

CF=0,4*R+0,2*A+0,4*O 

R= reports
A=presentation and discussion
O=general knowledge examination



9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As aulas permitem uma exposição dos conteúdos programáticos adequada ao público-alvo, enquanto que o trabalho individual e os problemas
propostos, permitem o desenvolvimento de competências em investigação.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures allow the presentation of concepts in a level suitable to the target audience and individual work as well as the problems proposed to
each student allow the development of research skills.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Braumann, C.A. (2019). Introduction to Stochastic Differential Equations with Applications to Modeling in Biology and Finance. Wiley.
- Henderson, D. & Plaschko, P. (2006). Stochastic Differential Equations in Science and Engineering. World Scientific.
- Kijima M. (2002). Stochastic Processes with Applications to Finance. Chapman & Hall/CRC.
- Mao, X. (2008). Stochastic Differential Equations and Applications. Woodhead Publishing; 2 edition.
- Seydel, R.U. (2012). Tools for Computational Finance. Springer.
- Taylor, H.M. & Karlin, S. (1998). An introduction to stochastic Modeling. Academic Press.

Anexo II - Teoria de Singularidades

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Teoria de Singularidades

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Singularity Theory

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT:42h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Salgado Labouriau (TP/OT: 14h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Sofia Balbina Santos Dias de Castro Gothen (TP/OT: 14h
Maria Helena Pinto da Rocha Mena de Matos (TP/OP: 14h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que no final da u.c. o estudante esteja familiarizado com as ferramentas básicas para o estudo de singularidades. Deste modo o
estudante terá adquirido as competências necessárias ao estudo de aplicações da matemática e modelos que exibam singularidades.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should be familiar with the basic tools for studying singularities. In this way the student will have acquired the necessary skills for the
study of applications and models that exhibit singularities.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Curvas e funções em curvas. Valores regulares e variedades diferenciáveis. Envolventes. Desdobramentos.

Transversalidade. Propriedades genéricas de curvas. Pontos singulares, aplicações de várias variáveis e superfícies genéricas.

9.4.5. Syllabus:
Curves and functions on them. Regular values and smooth manifolds. Envelopes. Unfoldings.

Transversality. Generic properties of curves. Singular points, several variables and generic surfaces.



9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os itens elencados no programa constituem as noções elementares no estudo de singularidades. Ao aprender e utilizar estas ferramentas, o
estudante adquirirá as ferramentas necessárias ao estudo de modelos com singularidades.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The items in the program coincide with the elementary notions in the study of singularities. By learning and using these tools, the student acquires
the skills required to study models which exhibit singularities.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As horas de contacto tomam a forma de OT caso o número de estudantes não requeira uma exposição magistral dos conceitos. Neste caso, a
exposição dos conceitos será feita através da leitura dos materiais e esclarecimento de dúvidas. Caso o número de estudantes o justifique, as
horas de contacto serão TP, correspondendo a uma primeira exposição dos conceitos. Comum à tipologia OT e TP é a resolução de exercícios de
aplicação e de problemas por parte do estudante sob orientação do docente.

A avaliação é distribuída sem exame final e os estudantes são avaliados através da apresentação de um trabalho escrito (69%), objeto de
apresentação (10%) e discussão (30%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The contact hours take the form OT for the presentation of the concepts if the number of students is low. Otherwise, they take the form TP. Under
either form and irrespective of the number of students, after the concepts are familiar to the student, the contact hours are spent solving exercises
and problems under the lecturer's guidance.

Continuous assessment is used without a final exam. Students should submit a written report (60%) to be presented orally (10%) and
discussed(30%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia utilizada é clássica no estudo da ciência matemática e consiste numa primeira exposição da matéria com posterior exemplificação e
experimentação na resolução de problemas por parte dos estudantes permite uma sedimentação duradoura dos conhecimentos a adquirir.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course uses the classic methodology for the teaching and learning of the mathematical science which consists in the initial presentation of
concepts, followed by a chance for students to prepare examples and obtain experience in solving exercises providing a long lasting knowledge of
the intended materials.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Bruce, J., & Giblin, P. (1992). Curves and Singularities: A Geometrical Introduction to Singularity Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 
- Izumiya, S. , Romero-Fuster, M.C., Ruas, M.A.S., Tari,F. (2016) Differential Geometry From A Singularity Theory Viewpoint, Singapore: World
Scientific Publishing Company.

Anexo II - Análise Multivariada e Aprendizagem Estatística

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Multivariada e Aprendizagem Estatística

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Multivariate Analysis and Statistical Learning

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT: 42h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cecília Maria Vasconcelos Costa e Castro (TP/OT: 21h)



9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Arminda Manuela Andrade Pereira Gonçalves (TP/OT: 21h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
- Utilizar a linguagem de programação R para análise multivariada de dados e representação gráfica;
- Aplicar técnicas de redução de dimensionalidade, como PCA e CCA;
- Realizar clustering e classificação usando ferramentas e algoritmos de aprendizagem estatística;
- Fazer boas escolhas entre as abordagens paramétricas e não paramétricas disponíveis;
- Analisar conjuntos de dados de alta dimensionalidade com técnicas de regularização adequadas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
On successful completion of the course students should be able to:

- Use the programming language R for multivariate data analysis and graphical representation; 
- Apply dimension reduction techniques such as PCA and CCA;
- Perform clustering and classification using tools from statistics learning;
- Make good choices among available parametric and nonparametric approaches;
- Analyse high-dimensional data sets with suitable regularisation techniques.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
I – Modelo Normal Multivariado: propriedades. Estimação das matrizes de covariância e de correlação (grandes e pequenas amostras). Regressão
Multivariada.
II – Redução da dimensionalidade e modelos com variáveis latentes: Análise em Componentes Principais (ACP), Análise de Correlação Canónica
(ACC), Análise Fatorial (AF).
III – Aprendizagem não supervisionada / agrupamentos: abordagem algorítmica (K – medias e agrupamento hierárquico).
IV – Aprendizagem supervisionada / classificação: Análise discriminante linear e quadrática. Técnicas de validação.

9.4.5. Syllabus:
I – Multivariate normal model: distributional properties, estimation of covariance and correlation matrix (large and small sample). Multivariate
regression.
II – Dimension reduction and latent variable models: Principal Components Analysis (PCA), Canonical Correlation Analysis (CCA), Factor Analysis
(FA)
III – Unsupervised learning / clustering: algorithmic approaches (e.g. K-means, hierarchical clustering)
IV – Supervised learning / classification: Linear and Quadratic Discriminant Analysis (LDA and QDA). Validation Approaches.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objetivo desta uc é estudar procedimentos e metodologia estatística fundamentais para extrair conhecimento a partir dos dados. Para isso, é
essencial, além de uma sólida recolha e gestão inteligente de dados, conhecer e saber aplicar procedimentos estatísticos apropriados que validem
e permitam interpretações rigorosas dos resultados. Nesta unidade curricular estudam-se conceitos, metodologias e procedimentos estatísticos
para análise de dados multivariadas assim como conceitos e técnicas de aprendizagem supervisionada e não supervisionada. São enfatizadas
aplicações reais, especialmente aquelas com implicações práticas. Para tal é necessário conhecer e utilizar um programa estatístico apropriado.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim of this course is to study fundamental statistical methods for extracting knowledge from data. For that purpose, it is essential, in addition to
solid data collection and intelligent data management, appropriate statistical procedures that allow a rigorous interpretation of the results. The main
concepts and methodologies of multivariate statistical procedures and of statistical learning are addressed in this curricular unit and illustrated with
real applications, especially those with practical implications, for which it is necessary to know and use an appropriate statistical program.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular consta de aulas teórico-práticas. Na componente teórica apresentam-se e exploraram-se os conteúdos de um ponto de vista
fundamental, e a componente prática é orientada à resolução de problemas e de exercícios que envolvam dados reais, sempre que possível. A
utilização de ferramentas computacionais será recorrente. As aulas envolvem ainda a orientação de um projeto, para posterior apresentação e
discussão. A avaliação é distribuída (sem exame final), em que a resolução de exercícios na aula e de trabalhos de casa têm um peso entre 40% e
60% , sendo o peso restante atribuído ao trabalho de projeto.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit consists on theoretical-practical classes. In theoretical sessions, contents are presented and explored from a fundamental point
of view, and practical sessions are oriented to problem solving and exercises involving real data whenever possible. The use of computational tools
will be recurrent. The classes includealso the orientation of a project, for later presentation and discussion. The evaluation is continuous (without
final exam), in which the resolution of exercises in class and homework have a weight between 40% and 60%, with the remaining weight attributed to
the project work.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Na aprendizagem de métodos e técnicas de Estatística Multivariada e de Aprendizagem Estatística é essencial conhecimento teórico das
metodologias e a resolução de exercícios teórico-práticos, complementados com a abordagem de problemas reais baseados em dados reais,
sempre que possível. A discussão de metodologias e a análise crítica dos resultados é fundamental. As aulas teórico-práticas são basilares neste
tipo de abordagem, fornecendo bases metodológicas e procedimentais neste sentido, permitindo, ainda, a aplicação, com apoio computacional, das
metodologias estudadas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Learning methods and techniques of Multivariate Statistics and Statistical Learning require theoretical foundation of methodologies and the
resolution of theoretical-practical exercises, complemented with the approach of problems with real data. The discussion of methodologies and the
critical analysis of results is fundamental. The theoretical-practical classes provides also the basis for applying methodological and procedural
questions, using computational support.



9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Berk, R.A. (2016). Statistical Learning from a Regression Perspective (2nd ed.). Springer.
- Härdle, W.K. & Simar, L. (2015). Applied Multivariate Statistical Analysis (4th ed.). Springer.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer. 
- James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). An Introduction to Statistical Learning - with Applications in R (Vol. 103). New York: Springer.
- Johnson, R.A. & Wichern, D.W. (2013). Applied multivariate statistical analysis. Pearson Education Limited.
- Kuhn, M. & Johnson, K. (2013). Applied predictive modeling Applied Predictive Modeling. Springer.

Anexo II - Sistemas Complexos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Sistemas Complexos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Complex Systems

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
81h

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT: 21h

9.4.1.6. ECTS:
3

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo José Mendes Severino (TP/OT 21h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após completar esta UC, o estudante deverá ser capaz de:
- Perceber a natureza, estrutura e evolução de sistemas complexos e comportamentos de auto-organização e fenómenos emergentes;
- Desenvolver competências de programação que possam ser aplicadas na análise e desenho de sistemas complexos;
- Selecionar e aplicar diversas abordagens para análise de sistemas complexos em diferentes domínios;
- Reconhecer fenómenos emergentes em áreas interdisciplinares;
- Ler e perceber artigos científicos na área de sistemas complexos;
- Desenvolver o espírito crítico e a capacidade de trabalho autónomo ou em grupo.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
On completion of this unit, it is expected that the students will be able to:
- Understand the nature, structure and evolution of complex systems and self-organization and emergence behavior;
- Develop scientific programming skills which can be applied in complex system analysis and design;
- Select and apply different approaches to analyzing complex systems in different domains;
- Recognize collective emergent phenomena in multiple interdisciplinary fields;
- Read and understand scientific papers in the area of complex systems;
- Develop critical thinking and the ability to work with autonomy and in group.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução: a iteração de quadráticas como modelo de evolução temporal; caos determinista; fractais.
2. A dinâmica de redes aleatórias: evolução de grafos aleatórios; sistemas autocatalíticos e a origem da vida; modelos “small-world”; modelos
“scale-free”.
3. A dinâmica em redes: sistemas booleanos; comportamento complexo em autómatos celulares elementares finitos.
4. A emergência de complexidade: auto-organização em sistemas naturais e artificiais.
5. Dinâmica evolutiva: sistemas complexos adaptativos; genótipos e fenótipos; fundamentos do paradigma neodarwinista.
6. Algoritmos genéticos: interpretação dos resultados obtidos; a linguagem como sistema complexo adaptativo.
7. Para além da modelação de sistemas complexos: co-evolução; redes de sistemas complexos adaptativos.



9.4.5. Syllabus:
1. Introduction: iteration of quadratic maps as models of temporal evolution; deterministic chaos, fractals.
2. Dynamics of random networks: evolution of random graphs; autocatalytic systems and the origin of life; small-world models; scale-free models.
3. Dynamics in networks: Boolean systems; complex behaviour in finite elementary cellular automata.
4. Emergence of complexity: self-organization in natural and artificial systems.
5. Evolutionary dynamics: complex adaptive systems; genotypes and phenotypes; foundation of the neo-darwinian paradigm.
6. Genetic algorithms: interpretation of the obtained results; language as a complex adaptive system.
7. Beyond complex systems: co-evolution; networks of complex adaptive systems.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos cobrem os conceitos e resultados fundamentais relativos à teoria dos sistemas complexos, incluindo a sua aplicação
ao estudo de alguns sistemas em diferentes contextos das ciências naturais e das ciências humanas, providenciando, de acordo com os objetivos
da unidade curricular, uma base sólida de conhecimentos neste domínio.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus covers the fundamental concepts and results of the theory of complex systems, including their application to the study of some
systems in different contexts from the natural and social sciences, providing the students with a solid basis and important tools in this domain, in
accordance with the aims of the curricular unit.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrerão em laboratório de computação, e incluirão:
- exposição detalhada dos assuntos previstos no programa; 
- resolução de problemas pelos estudantes, individualmente ou em grupo, com ou sem recurso à utilização de software;
- discussão de textos/videos selecionados, cuja leitura/visualização prévia deverá ter sido feita fora das aulas.
A avaliação periódica é baseada em três diferentes elementos: teste escrito (30% da classificação final), trabalhos individuais ou em grupo (30% da
classificação final) e trabalhos de natureza computacional (40% da classificação final). Os estudantes que não obtenham aprovação na avaliação
periódica poderão fazer um exame final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes, taking place in a computer laboratory, include: 
- Detailed exposition, by the lecturer, of the topics described in the program summary;
- Solution by the students, individually or in small groups, of problems, with and without the use of a computer;
- Discussion of selected texts/videos, previously read/viewed out of class.
The periodic assessment is based on three evaluation elements: written tests (30%), individual or group assignments (30%) and assignments of
computational nature (40%). Students not approved in the periodic evaluation may take a final exam.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino seguidas são aquelas que se consideram adequadas para este nível de estudos numa uc com estas características. A
exposição dos conteúdos é organizada de acordo com o programa fixado e os objetivos a alcançar. São apresentados e discutidos exemplos de
aplicação da teoria dos sistemas complexos e da utilização desses métodos no estudo de sistemas em diferentes contextos. A participação ativa
dos estudantes nas aulas, a resolução dos problemas de forma autónoma, é uma componente fundamental do processo de aprendizagem,
promovendo a consolidação e desenvolvimento dos conhecimentos nesta área.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies followed are those thought to be adequate for a PhD course in this area. The presentation in the lectures is organized in
accordance with the syllabus and the intended outcomes, and examples are given to illustrate the applicability of the theory of complex systems. The
active participation of the students in classes, solving problems and worked examples, is fundamental in the learning process, enabling them to
consolidate and deepen the knowledge in this domain.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Camazine, S., Deneubourg, J.-L., Franks, N.R., Sneyd, J., Theraulaz, G., & Bonabeau, E. (2001). Self-Organization in Biological Systems. Princeton
Studies in Complexity.
- Newman, M., Barabási, A.-L., & Watts, D.J. (2006). The Structure and Dynamics of Networks. Princeton University Press.
- Sayama, H. (2012). Introduction to the Modeling and Analysis of Complex Systems. Open SUNY Textbooks.
- Holland, J.H. (2012). Signals and Boundaries. The MIT Press.
- Kauffman, S.A., A World Beyond Physics: the emergence & evolution of life, Oxford University Press, 2019

Anexo II - Tópicos de Semigrupos e Linguagens

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tópicos de Semigrupos e Linguagens

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Topics of Semigroups and Languages

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162h



9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT: 42h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Cruz Costa (TP/OT 21h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Suzana Freitas de Sousa Mendes Gonçalves (TP/OT 21h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta UC os estudantes deverão ser capazes de:
- caraterizar semigrupos regulares, semigrupos inversos e semigrupos completamente simples;
- classificar semigrupos e linguagens;
- conhecer as ligações entre semigrupos finitos, autómatos e linguagens racionais; 
- aplicar a casos concretos os vários processos algoritmicos estudados na UC;
- aplicar os conhecimentos adquiridos na construção de demonstrações e na resolução de problemas relativos a semigrupos e linguagens; 
- demonstrar aptidões de raciocínio matemático na construção de argumentos rigorosos;
- aprender de modo autónomo.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this course, students should be able to:
- characterize regular semigroups, inverses semigroups and completely simple semigroups;
- classify semigroups and languages;
- understand the connections between finite semigroups, automata and rational languages; 
- apply to specific cases the various algorithmic processes studied in the CU;
- apply the acquired knowledge in the construction of proofs and in solving problems related to semigroups and languages; 
- demonstrate mathematical reasoning skills in the construction of rigorous arguments;
- learn in an autonomous way.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Aspetos fundamentais da teoria de semigrupos. Semigrupos regulares, semigrupos inversos e semigrupos completamente simples.
Autómatos e linguagens. Reconhecimento de linguagens por autómatos e por semigrupos. Teorema de Kleene. Variedades de semigrupos e
variedades de linguagens. Teorema de Eilenberg.

9.4.5. Syllabus:
Fundamental aspects of semigroup theory. Regular semigroups, inverse semigroups and completely simple semigroups. 
Automata and languages. Language recognition by automata and by semigroups. Kleene‘s theorem. Varieties of semigroups and varieties of
languages. Eilenberg’s theorem.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os tópicos abordados na 1ª secção dos conteúdos programáticos (CP) são conceitos e resultados principais da teoria de semigrupos e das teorias
de semigrupos regulares, de semigrupos inversos e de semigrupos completamente simples. Por esta razão, vão de encontro ao 1º objetivo da UC.
A 2ª secção concentra-se essencialmente no estudo das ligações entre as teorias de semigrupos finitos e de autómatos e linguagens racionais.
Estes CP permitem alcançar os 2º, 3º e 4º objetivos e fornecer uma base sólida de conhecimentos no domínio das teorias acima referidas.
Os 5º e 6º objetivos são atingidos como consequência da natureza algébrica da UC: interiorizando os conceitos, compreendendo os mecanismos
das provas dos resultados apresentados e exercitando sistematicamente esta aprendizagem, o estudante adquire as competências expressas nos
referidos objetivos.
O desenvolvimento cuidado dos CP é apenas um dos muitos veículos para atingir o último objetivo que é, claramente, transversal

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The topics introduced in the 1st section of the syllabus are key concepts and results in semigroup theory and in regular semigroups, inverse
semigroups and completely simple semigroups. For this reason they meet the first objective of the curricular unit.
The 2nd section of the syllabus focus mainly on the study of the connections between the theories of finite semigroups and of automata and rational
languages. These contents allow to achieve the 2nd, 3rd and the 4th objectives of this course and provide a solid base of knowledge in the theories
mentioned above.
The 5th and 6th objectives are attained as a consequence of the algebraic nature of the CU: understanding the concepts, the mechanism of the
proofs presented and systematically practicing the results of this apprenticeship, the student acquires the skills referred to in these two objectives.
The careful development of the syllabus is only one of the many ways to attain the final objective, which is clearly transversal.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está organizada em sessões que incluem, predominantemente, aulas teóricas, onde os estudantes tomam contacto com conceitos,
resultados fundamentais e respetivas demonstrações, e aulas teórico-práticas onde os estudantes resolvem problemas associados aos conceitos
e resultados estudados e a suas aplicações. 



A avaliação consiste na realização de duas provas escritas que serão cotadas para 7 valores cada uma e na apresentação oral de um tema com
um peso de 6 valores na nota final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is organized in sessions that include, predominantly, lectures, in which the students are introduced to the concepts, fundamental
properties and their proofs, and tutorial classes in which the students solve problems related to the content of the lectures and to some of their
applications.
A periodic evaluation method consisting of two written tests that will be quoted for 7 values each and in the oral presentation of a theme with a
weight of 6 values in the final grade.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A predominância das aulas teóricas em relação às aulas teórico-práticas justifica-se pelo elevado nível científico dos assuntos estudados e por se
tratar de um curso de 3º Ciclo. Contudo, as sessões de resolução de problemas contribuirão para uma melhor compreensão dos assuntos e,
consequente, a consolidação dos mesmos. A articulação das aulas teóricas com as aulas teórico-práticas, associada ao trabalho, individual ou em
grupo, desenvolvido pelos estudantes levarão os estudantes a atingir os objetivos da unidade curricular.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The high scientific level of the topics in the syllabus justify the predominance of the lectures in relation to the tutorial sessions. However, the
problem-solving sessions will help to improve the understanding of the topics of the syllabus and, hence, its consolidation. The articulation between
the lectures and the tutorial classes, associated with the pratical work carried out by the students, in groups and individually, is expected to help the
students to attain the objectives of the course.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Eilenberg , S. (1976). Automata, Languages and Machines, Vol. B. New York: Academic Press .
- Lawson, M. (2004). Finite Automata. Chapman & Hall/CRC.
- Almeida, J. (1994). Finite Semigroups and Universal Algebra. Series in Algebra, Vol.3. World Scientific. 
- Howie, J.M. (1996). Fundamentals of semigroup theory. Oxford University Press.
- Preston, A.H. & Clifford, G.B. (1961). The Algebraic Theory of Semigroups, Vol I and II. Mathematical Surveys and Monographs, No. 7. American
Mathematical Society.
- Pin, J.-E. (1986). Varieties of Formal Languages. New-york: North Oxford, London et Plenum.
- Rhodes, J. & Steinberg, B. (2008). The q-Theory of Finite Semigroups. Springer Monographs in Mathematics.
- Sapir, M.V. (2016). Combinatorial Algebra: Syntax and Semantics. Springer Monographs in Mathematics.
- Steinberg, B. (2012). Representation Theory of Finite Groups. Springer

Anexo II - Tópicos de Teoria Cinética

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tópicos de Teoria Cinética

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Topics of Kinetic Theory

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162h

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT: 42h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Jacinta Pereira da Costa Soares (TP/OT 42h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

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



Pretende-se que os alunos adquiram os conceitos fundamentais da teoria cinética para gases monoatómicos e poliatómicos, para misturas e para
misturas com reação química e que usem a teoria cinética e a modelação matemática com recurso a técnicas numéricas e de simulação para
estudarem alguns problemas da biologia e da dinâmica de fluidos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is expected that the students acquire the fundamental concepts of the kinetic theory of monatomic and polyatomic gases, mixtures and chemically
reactive mixtures. Additionally, it is expected that they use the kinetic theory and the mathematical modelling based on numerical techniques and
simulations to study some problems arising in biology and fluid dynamics.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Equação de Boltzmann (dinâmica colisional, operador colisional, propriedades, leis de conservação, equilíbrio, teorema H). Equação de Boltzmann
linearizada. Existência e unicidade de solução. Limite hidrodinâmico. Equação de Boltzmann para misturas, para misturas quimicamente ativas e
para gases poliatómicos. Aplicações em biologia matemática e em combustão. Modelação, análise numérica e simulação dos problemas.

9.4.5. Syllabus:
Boltzmann equation (collisional dynamics, collisional operator, properties, conservation laws, equilíbrium, H-theorem). Linearized Boltzmann
equation. Existenceand uniqueness of solution. Hydrodinamic limit. Boltzmann equation for mixtures, for chemically reactive mixtures and for
polyatomic gases. Applications to mathematical biology and combustion. Modelling, numerical analysis and simulation of these problems.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos definidos para a UC focam-se nos conceitos fundamentais da teoria cinética dos gases, nos princípios básicos, na
extensão da teoria cinética a sistemas gasosos relevantes e mais complexos, bem como na modelação e simulação numérica de problemas da
biologia e da dinâmica de fluidos. Desta forma, de acordo com os objetivos definidos, asseguram uma preparação inicial sólida e fornecem a
preparação de base necessária para a modelação de certos problemas da biologia e da dinâmica de fluidos. Fornecem ainda uma introdução à
análise numérica e simulação no âmbito dos problemas estudados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus defined for this CU is focused on the fundamental concepts of the kinetic theory of gases, on the basic principles, on the extension of
the kinetic theory to more relevant and complex gaseous systems, as well as on the modelling and numerical simulations of problems arising in
biology and fluid dynamics. Thus, in accordance with the objectives, the syllabus provides a consistent preparation and the basic ideas necessary to
model some problems in biology and fluid mechanics. Moreover it provides an introduction to the numerical analysis and simulation in the context of
the considered problems.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino:
Sessões de exposição dos temas. Sessões de resolução de problemas. Realização de trabalhos individuais e de trabalhos de grupo. Sessões de
discussão de alguns temas e de alguns artigos. Sessões de exposição dos alunos.

Avaliação:
A avaliação pressupõe a resolução de alguns problemas (30%) e a preparação de um relatório final (40%) com exposição e discussão (30%). 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies:
Expository sessions. Problem-solving sessions. Supervision of individual and group works. Discussion sessions focused on some topics and on
some papers. Expository sessions by students. 

Evaluation:
The evaluation requires the answers to some prescribed problems (30%), preparation of a final report (40%) with presentation and discussion (30%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O método expositivo permite a apresentação sistemática dos conceitos e dos temas a estudar. As sessões de resolução de problemas e de
discussão permitem que os alunos esclareçam as suas dúvidas, troquem ideias e desenvolvam outras competências. As sessões de realização de
trabalhos e de discussão de alguns artigos servem para consolidar os assuntos, para iniciar os alunos em actividade de investigação e para
desenvolver a sua autonomia

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository method allows a systematic presentation of concepts and topics to be studied in the course. The sessions of problem solving and
discussion allow students to clarify their doubts, exchange ideas and develop other skills. The sessions of individual and group working and study of
some papers allow to consolidate the subjects, initiate the students in the research activity and help the students to develop autonomous work.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Cercignani, C. (1975). Theory and application of the Boltzmann equation. Scottish Academic Press.
- Glassey, R.T. (1996). The Cauchy Problem in Kinetic Theory. SIAM.
- Simić, S. Pavić-Čolić, M., Madjarević, D. (2015) Non-equilibrium mixtures of gases: Modelling and computation, Rivista di Matematica della
Universita di Parma, 6, 135–214.
- Kremer, G.M. (2010). An introduction to the Boltzmann equation and transport processes in gases. Berlin: Springer.
- Giovangigli, V.(2015) Dissipative Reactive Fluid Models from the Kinetic Theory, From Particle Systems to Partial Differential Equations II. Springer
Proceedings in Mathematics & Statistics, vol 129. Springer.
- Sone, Y. (2007). Molecular Gas Dynamics: Theory, Techniques, and Applications. Birkauser.
- Perthame, B. (2015). Parabolic Equations in Biology. Springer.
- Hutridurga, H., Salvarani, F. (2017) Maxwell-Stefan diffusion asymptotic for gas mixtures in non-isothermal setting, Nonlinear Analysis, 285-297.

Anexo II - Métodos Avançados em Relatividade Geral



9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Métodos Avançados em Relatividade Geral

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Methods in General Relativity

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT:42h

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Ruivo Herdeiro
(TP/OT: 42h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta Unidade Curricular os estudantes deverão ser capazes de calcular soluções das equações de campo da Relatividade Geral e estudar
as suas propriedades físicas e matemáticas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this curricular unit, students should be able to compute solutions of the General Relativity field equations and study their physical and
mathematical properties.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1 – Revisão da Relatividade Restrita
2 – Motivação para a Relatividade Geral
3 – Noções de Geometria diferencial (tensores, conexão linear, derivada covariante, transporte paralelo, curvature, geodesicas)
4 – As equações de Campo da Relatividade Geral
5 – Os testes clássicos
6 – Buracos negros
7 – Ondas gravitacionais
8 – Tópico opcional

9.4.5. Syllabus:
1 – Recap on Special Relativity
2 – Motivation for General Relativity
3 – Notions of Differential Geometry (tensors, linear connection, covariant derivative, parallel transport, curvature, geodesics)
4 – The field equations of General Relativity
5 – The classical tests 
6 – Black holes
7 – Gravitational waves
8 – Additional topic

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos acima enunciados, sobre temas de Teoria da Relatividade Geral, são adequados a uma unidade curricular de um 3º
ciclo de estudos, e, tendo em conta o número de horas de contacto existente na unidade curricular, aqueles conteúdos permitirão atingir os
objetivos que foram acima expostos. Em particular, a escolha de conteúdos segue a dos cursos de referência internacionais nesta área científica e
é suficientemente abrangente para atingir os objetivos do curso minimizando a necessidade de formação específica anterior nesta área científica.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus outlined above on subjects of General Theory of Relativity, is suited for a course of a 3rd cycle studies, and according to the number of
hours of contact in the course, those subjects will enable to achieve the goals that have been outlined above. In particular the choice of syllabus



follows that of reference courses in this scientific area and it is sufficiently self-contained to attain the course’s goals minimizing the need of specific
background studies in this scientific area.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O conteúdo do programa é apresentado nas aulas, recorrendo a exemplos para ilustrar os conceitos. Também há aulas, nas quais a discussão
sobre os exercícios propostos e os problemas relacionados é aberta. Todos os recursos estão disponíveis para os alunos na página da web da
unidade.
Avaliação: O professor pode escolher uma das seguintes formas de avaliação,
- avaliação contínua com exame final (50% da nota final do exame, 50% da avaliação contínua);
- avaliação contínua sem exame final (100% da avaliação contínua);
- excepcionalmente, apenas exame final (100% para o exame).
A avaliação contínua pode incluir testes escritos, projetos individuais ou em grupo, listas de problemas e / ou apresentações orais.
Por padrão, a avaliação será contínua com o exame final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and classes: The contents of the syllabus are presented in the lectures, where examples are given to illustrate the concepts. There are also
tutorial lessons, where the discussion on the proposed exercises, and related problems, is open. All resources are available for students at the unit’s
web page.
Evaluation: The lecturer may choose one of the following forms of evaluation, 
- continuous evaluation with final exam (50% of the final score from the exam, 50% from the continuous evaluation);
- continuous evaluation without final exam (100% from the continuous evaluation);
- exceptionally, only final exam (100% for the exam).
The continuous evaluation may include written tests, individual or group projects, lists of problems and/or oral presentations.
By default the evaluation will be continuous with final exam.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nas aulas são apresentados conceitos associados aos principais temas desta unidade curricular, de acordo com os conteúdos programáticos
definidos e objetivos a alcançar. São também apresentados e discutidos os fundamentos e resultados mais importantes nos diversos temas,
ilustrando sempre que possível esses resultados com alguns exemplos de aplicação. 
De forma a que sejam integralmente cumpridos os objetivos acima enunciados, nas aulas de orientação tutorial pretende-se que os alunos
exponham as suas dúvidas relativamente a exercícios propostos sobre problemas concretos, e o mais diversificados possível, para aplicação e
consolidação dos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas. Os exercícios são antecipadamente disponibilizados aos alunos, de forma a
permitir o estudo, e uma reflexão prévia sobre os assuntos necessários à sua resolução. As dúvidas de caráter teórico que impeçam a resolução
de um qualquer exercício, serão discutidas e será feito um resumo dos assuntos teóricos relevantes para a resolução.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures are organized in accordance with the syllabus and the intended outcomes, and frequent examples are given to help the students in their
own study. Concepts associated to the main themes of this third cycle course are presented in classes with an essentially theoretical nature in
accordance to the defined syllabus. Some fundamentals and the most important results in the several subjects are also introduced and discussed.
When possible all the presented results are accompanied by illustrative examples.
To fully meet the objectives set out above, in classes with a tutorial supervision nature, an open discussion is expected, between all, on the problems
the students have encountered to solve some exercises on specific situations. This allows a direct application of the theoretical background
acquired during theoretical lectures. All the exercises are made available for students previously, in order they can study and reflect on the needed
subjects. If it happens that a theoretical issue prevents the resolution of any exercise, a theoretical summary is done.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Herdeiro, C. (2012) Notas de teoria da Relatividade Geral
- Hawking, S., Ellis, G. F. R., The large scale structure of spacetime (1973), Cambridge University Press
- Poisson, E., A relativist’s toolkit (2004), Cambridge University Press
- Schutz B., (1985), A first course in general relativity, Cambridge University Press, Cambridge 
- Wald, R., (1984), General Relativity, University of Chigago Press

Anexo II - Polinómios Ortogonais e Aplicações

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Polinómios Ortogonais e Aplicações

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Orthogonal Polynomials and Applications

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral (S1/S2)

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP/OT:42h

9.4.1.6. ECTS:
6



9.4.1.7. Observações:
Aulas teórico-práticas ou orientação tutorial dependendo do número de estudantes inscritos.

9.4.1.7. Observations:
Either theoretico-practical lectures or tutorials depending on the number of students enrolled.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Pilar Foulquié Moreno (TP/OT: 42h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta unidade curricular os estudantes deverão conhecer como gerar uma família de polinômios ortogonais através da sua função peso e
conseguir identificar as suas propriedades algebraicas. Deverão conseguir formular o problema de Riemann-Hilbert para estes polinômios. Deverá
conhecer as propriedades analíticas das funções de segundo tipo que aparecem na solução do problema de Riemann-Hilbert. Deverão conseguir
provar os resultados de comportamento assimptótico para os polinômios de Chebyshev. 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of this course students should learn how to generate a family of orthogonal polynomials through their weight function and be able to
identify their algebraic properties. They should be able to formulate the Riemann-Hilbert problem for these polynomials. They should know the
analytical properties of the second type functions that appear in the solution of the Riemann-Hilbert problem. They should be able to prove the results
of asymptotic behavior for Chebyshev polynomials.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Teoria Geral de Polinómios Ortogonais numa variável.
Problemas de Valores de fronteira
Problema de Riemann Hilbert nos polinómios ortogonais no intervalo [-1,1]
Método do gradiente não linear
Obtenção de resultados assintóticos para polinómios ortogonais no intervalo [-1,1].

9.4.5. Syllabus:
Elements of the General Theory of Orthogonal Polynomials
Boundary Value Problems in the Theory of Analytic Functions
Riemann-Hilbert Method for Orthogonal Polynomials on [-1,1]
Non-Linear Steepest Descent Method
Asymptotic results for Orthogonal Polynomials on [-1,1].

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pretendemos apresentar uma primeira abordagem destes tópicos, que normalmente não são tratados no curso de matemática, para que o aluno
consiga entender e aprofundar esta abordagem na teoria dos polinómios ortogonais que lhe permita a resolução de novos problemas nesta área.
Para conseguir estes objectivos pretendemos estudar os principais resultados relativos a estas áreas, o que constituirá uma oportunidade para o
aluno de se familiarizar com uma vasta bibliografia para o apoio de futuros desenvolvimento.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
We want to give a first approach to these topics, which are not normally covered in the course of mathematics, so that students can understand and
apply this approach in the theory of orthogonal polynomials to new problems in this area.
To achieve these goals we intend to study main results concerning the afore mentioned areas, while giving the student the opportunity to get
acquainted with an extensive bibliography to support future development.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Faremos exposições teóricas dos principais tópicos da matéria. O aluno terá de apresentar estudos teóricos relativos a resultados teóricos
importantes para o aprofundamento da teoria assim como a resolução prática de exercícios de aplicação das técnicas explicadas.
O aluno apresentará um relatório escrito com estas contribuições (60%) e fará uma defesa oral destes tópicos (40%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
We will do theoretical explanations of the main topics of the subject. The student must present theoretical studies of important theoretical results for
the deepening of the theory as well as practical problem solving applying the techniques explained. 
The student will submit a written report of these contributions (60%) and make an oral defense of these contributions (40%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Pretendemos fomentar o estudo autónomo do aluno, assim como o orientar na principal bibliografia básico do tema pelo que achamos fundamental
o aprofundamento dos tópicos através da leitura, escrita do relatório e finalmente a sua apresentação oral.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
We intend to foster student self-study, as well as guidance on the main basic bibliography of the subject we find fundamental deepening of topics
through reading, writing report and ultimately their oral presentation.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Chihara, T. S. (2011). An introduction to orthogonal polynomials, Dover Publications.Inc
- Deift, P. (1999). Orthogonal polynomials and random matrices: a Riemann-Hilbert approach (Vol. 3). American Mathematical Soc.
- Gakhov, F. (1966). Boundary Value Problems, Pergamon Press, Oxford.



- Grenander, U.L.F. and Szegö, G. (1984). Toeplitz Forms and Their Applications, N.York , Chelsea Publishing Company.
- A.B.J. Kuijlaars, Riemann-Hilbert , (2003). Analysis for Orthogonal Polynomials}, in Orthogonal and Special Functions.
- Leuven 2002, pp.167-210, Berlin, E. Koelink and W. Van Asshe eds, Lecture Notes in Mathematics 1817, Springer-Verlag.
- Nikishin E. M. and Sorokin V. N., (1991) Rational, Approximations and Orthogonality, 92, Providence RI Translactions of Mathematical Monographs,
AMS.
- G. Szego,(1975) Orthogonal Polynomials, vol. 23, Providence, Rhode Island Amer.Math. Soc. Colloq. Publ..

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Cecília Maria Vasconcelos Costa e Castro de Azevedo

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cecília Maria Vasconcelos Costa e Castro de Azevedo

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

Anexo III - Ricardo José Mendes Severino

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo José Mendes Severino

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

Anexo III - José Carlos Cruz Costa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Cruz Costa

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

Anexo III - Maria Suzana Freitas de Sousa Mendes Gonçalves

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Suzana Freitas de Sousa Mendes Gonçalves

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

Anexo III - Maria Helena Pinto da Rocha Mena de Matos

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Pinto da Rocha Mena de Matos

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

Anexo III - Ana Pilar Foulquié Moreno

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Pilar Foulquié Moreno

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

Anexo III - Paula Manuela Lemos Pereira Milheiro de Oliveira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Manuela Lemos Pereira Milheiro de Oliveira

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

Anexo III - Fernando Arménio da Costa Castro e Fontes

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Arménio da Costa Castro e Fontes

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

Anexo III - Maria Margarida de Amorim Ferreira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Margarida de Amorim Ferreira

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/831001e0-7e34-3f62-e05b-5da727f1c52e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/4cb55036-c6ae-2e79-cd03-5dde6205e9d5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/a28a8c11-c06a-7a46-e285-5dde63045458
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/638bbe7b-443a-d80e-527b-5dde643c9c33
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/beb6069d-e4e9-aa27-1255-5de62c467f1d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/3b76d27c-cec5-a054-080a-5de668bf3f05
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/baeaf7a3-3715-73ca-8ddb-5de7af86e1b1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/d5d1cff3-5c1c-1cb6-57ec-5de7b414523c


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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9d5cbb79-4a0f-7e94-2c91-5da7276fb442/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/79b09fe0-14ca-58b9-939b-5de8c5448939

