
ACEF/1213/24057 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:

 Instituto Politécnico De Portalegre

 
A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

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

 Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Portalegre

 
A3. Ciclo de estudos:

 Engenharia Informática

 
A3. Study cycle:

 Computer Engineering

 
A4. Grau:

 Licenciado

 
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):

 Despacho n.º 4789/2010 de 5 de Março de 2010

 
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:

 Engenharia

 
A6. Main scientific area of the study cycle:

 Engineering

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

480

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

481

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

<sem resposta>

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

 180

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

 6 semestres

 
A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):

 6 semesters

 
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:

 35

 
A11. Condições de acesso e ingresso:

 No regime geral de acesso é requerida a aprovação a Biologia e Geologia ou Física e Química ou Matemática. 
 No acesso de candidatos maiores de 23 anos, conforme Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de Março, e Regulamento do

Instituto Politécnico de Portalegre referente às provas de avaliação da capacidade para a frequência do ensino



superior, é necessário que seja realizada a:
 a) apreciação do currículo profissional do candidato;

 b) avaliação das suas motivações, designadamente através de uma entrevista;
 c) realização de provas teóricas e/ou práticas de avaliação dos conhecimentos e competências consideradas

indispensáveis ao ingresso e progressão no Curso.
 A classificação final do candidato maior de 23 anos, expressa de 0 a 20 valores, é calculada com a seguinte fórmula:

0,3 (currículo) + 0,2 (motivações) + 0,5 (provas teóricas e/ou práticas. Considera-se aprovado o candidato cuja
classificação final arredondada às unidades seja igual ou superior a 10 valores.

 
 
A11. Entry Requirements:

 - The general system of access establishes the pass in one curricular unit, being it either Biology and Geology or
Physics and Chemistry or Mathematics. 

 - The access for candidates ‘over 23 years’, as provided by the Decree-Law No. 64/2006 of March 21 and the Regulation
of the Polytechnic Institute of Portalegre on the assessment of competences to enter higher education, establishes the
following components:

 a) assessment of the candidate’s professional curriculum; 
 b) assessment of his/her motivation, namely through an interview; 

 c) theoretical and / or practical exams for assessing knowledge and those skills seen as essential for admittance and
progression in the study cycle. 

 The final evaluation of the candidate ‘over 23 years’ is presented in a 0 to 20 scale and it is calculated using the
following formula: 0.3 (CV) + 0.2 (motivation) + 0.5 (theoretical tests and / or practice). The candidate whose final grade,
rounded off to the units, is not under than 10, is approved.

 
 

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

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

 Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

 

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Ramo Programação e Sistemas de Informação Branch Programming and Information Systems
Ramo Multimédia e Software de Entretenimento Branch Multimedia and Entertainment Software

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Ramo Programação e Sistemas de Informação

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
A13.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A13.2. Grau:

 Licenciado

 
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Programação e Sistemas de Informação

 
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Programming and Information Systems

 



A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Computação Gráfica e Multimédia / Computer Graphics and Multimedia CGM 10 0
Ciências Sociais / Social Sciences CS 5 0
Electrónica, Computadores e Telecomunicações / Electronics,
Computers and Telecommunications ECT 37.5 0

Estágio/Seminário / Training Period/Seminar ES 5 0
Física / Physics F 5 0
Inteligência Artificial / Artificial Intelligence IA 5 0
Matemática / Mathematics MAT 22.5 0
Projecto / Project P 7.5 0
Programação de Computadores e Compiladores / Computer
Programming and Compilers PC 25 0

Sistemas Operativos / Operating Systems SO 15 0
Tecnologias da Informação / Information Technology TI 42.5 0
(11 Items)  180 0

Mapa I - Ramo Multimédia e Software de Entretenimento

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
A13.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A13.2. Grau:

 Licenciado

 
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Multimédia e Software de Entretenimento

 
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Multimedia and Entertainment Software

 

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that
must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Computação Gráfica e Multimédia / Computer Graphics and Multimedia CGM 37.5 0
Ciências Sociais / Social Sciences CS 5 0
Electrónica, Computadores e Telecomunicações / Electronics,
Computers and Telecommunications ECT 22.5 0

Estágio/Seminário / Training Period/Seminar ES 5 0
Física / Physics F 5 0
Inteligência Artificial / Artificial Intelligence IA 5 0
Matemática / Mathematics MAT 22.5 0
Projecto / Project P 7.5 0
Programação de Computadores e Compiladores / Computer
Programming and Compilers PC 25 0

Sistemas Operativos / Operating Systems SO 15 0
Tecnologias da Informação / Information Technology TI 30 0
(11 Items)  180 0

A14. Plano de estudos



Mapa II - Ramo Programação e Sistemas de Informação / Ramo Multimédia e Software de Entretenimento
- 1º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
A14.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Programação e Sistemas de Informação / Ramo Multimédia e Software de Entretenimento

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Programming and Information Systems / Branch Multimedia and Entertainment Software

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º Ano / 1º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 1st Year / 1st Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Sistemas Digitais / Digital Electronics ECT Semestral 205 T-30;TP-15;PL-15 7.5 -
Introdução à Programação / Introduction
to Programming PC Semestral 205 T-30;PL-30 7.5 -

Análise Matemática I / Mathematical
Analysis I MAT Semestral 130 TP-60 5 -

Álgebra Linear e Geometria Analítica /
Linear Algebra and Analytic Geometry MAT Semestral 130 TP-60 5 -

Física Geral / General Physics F Semestral 130 T-30;TP-30;PL-15 5 -
(5 Items)       

Mapa II - Ramo Programação e Sistemas de Informação / Ramo Multimédia e Software de Entretenimento
- 1º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
A14.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Programação e Sistemas de Informação / Ramo Multimédia e Software de Entretenimento

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Programming and Informations Systems / Branch Multimedia and Entertainment Software

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º Ano / 2º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:



1st Year / 2nd Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Análise Matemática II / Mathematical
Analysis II MAT Semestral 130 TP-60 5 -

Teoria da Computação / Computing
Theory PC Semestral 130 T-15;TP-15 5 -

Algoritmos e Estruturas de Dados /
Algorithms and Data Structures PC Semestral 205 TP-60;PL-30 7.5 -

Arquitectura de Computadores /
Computer Architecture ECT Semestral 205 T-30;TP-30 7.5 -

Probabilidades e Estatística /
Probability and Statistics MAT Semestral 130 TP-60 5 -

(5 Items)       

Mapa II - Ramo Programação e Sistemas de Informação / Ramo Multimédia e Software de Entretenimento
- 2º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
A14.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Programação e Sistemas de Informação / Ramo Multimédia e Software de Entretenimento

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Programming and Information Systems / Branch Multimedia and Entertainment Software

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º Ano / 1º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd Year / 1st Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Bases de Dados I / Databases I TI Semestral 200 T-30;TP-15;PL-15 7.5 -
Programação Orientada a Objectos /
Object-Oriented Programming PC Semestral 135 T-30;TP-15;PL-15 5 -

Computação Gráfica / Computer
Graphics CGM Semestral 135 T-30;TP-15;PL-15 5 -

Sistemas Operativos / Operating
Systems SO Semestral 200 T-30;TP-30;PL-30 7.5 -

Métodos Numéricos e Optimização /
Numerical Methods and Optimization MAT Semestral 65 T-15;TP-15 2.5 -

Seminário I / Seminar I ES Semestral 65 S-10 2.5 -
(6 Items)       



Mapa II - Ramo Programação e Sistemas de Informação / Ramo Multimédia e Software de Entretenimento
- 2º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
A14.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Programação e Sistemas de Informação / Ramo Multimédia e Software de Entretenimento

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Programming and Information Systems / Branch Multimedia and Entertainment Software

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º Ano / 2º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 2nd Year / 2nd Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Programação Web com Bases de Dados /
Web Programming with Databases TI Semestral 135 TP-30;PL-30 5 -

Inteligência Artificial / Artificial Intelligence IA Semestral 135 TP-60 5 -
Bases de Dados II / Databases II TI Semestral 200 TP-60 7.5 -
Redes de Computadores I / Computer
Networks I ECT Semestral 200 T-20;TP-20;PL-20 7.5 -

Análise e Concepção de Sistemas /
Analysis and System Design TI Semestral 135 T-30;TP-30 5 -

(5 Items)       

Mapa II - Ramo Programação e Sistemas de Informação - 3º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
A14.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Programação e Sistemas de Informação

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Programming and Information Systems

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º Ano / 1º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3rd Year / 1st Semester



 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

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

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Contact Hours
(4)

ECTS
Observações
/
Observations
(5)

Gestão de Projecto / Project Management CS Semestral 135 TP-60 5 -
Redes de Computadores II / Computer Networks
II ECT Semestral 200 T-15;TP-30;PL-15 7.5 -

Administração de Sistemas / System
Administration TI Semestral 200 T-15;TP-15;PL-30 7.5 -

Informática Industrial / Industrial Computing ECT Semestral 135 TP-60 5 -
Arquitectura Tecnológica de Sistemas de
Informação / Technology Architectures of
Information Systems

TI Semestral 135 T-15;TP-15;PL-30 5 -

(5 Items)       

Mapa II - Ramo Multimédia e Software de Entretenimento - 3º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
A14.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Multimédia e Software de Entretenimento

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Multimedia and Entertainment Software

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º Ano / 1º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3rd Year / 1st Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Gestão de Projecto /
Project Management CS Semestral 135 TP-60 5 -

Multimédia / Multimedia CGM Semestral 200 T-30;TP-15;PL-15 7.5 -
Animação / Animation CGM Semestral 135 TP-30;PL-30 5 -
Concepção de Jogos /
Games Design CGM Semestral 200 T-15;PL-15;PL-30 7.5 -

Realidade Virtual / Virtual
Reality CGM Semestral 135 T-15;TP-45 5 -

(5 Items)       

Mapa II - Ramo Programação e Sistemas de Informação - 3º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática



 
A14.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Programação e Sistemas de Informação

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Programming and Information Systems

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º Ano / 2º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3rd Year / 2nd Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Engenharia do Software /
Software Engineering TI Semestral 135 TP-30;PL-30 5 -

Sistemas Distribuídos /
Distributed Systems SO Semestral 200 T-30;TP-30;PL-30 7.5 -

Interface Pessoa-Máquina /
Human-Computer Interface CGM Semestral 135 T-30;TP-15;PL-15 5 -

Projecto / Project P Semestral 200 TP-30;OT-30 7.5 -
Seminário II / Seminar II ES Semestral 65 S-10 2.5 -
Segurança / Security ECT Semestral 65 T-15;TP-15 2.5 -
(6 Items)       

Mapa II - Ramo Multimédia e Software de Entretenimento - 3º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
A14.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
A14.2. Grau:

 Licenciado

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 Ramo Multimédia e Software de Entretenimento

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)

 Branch Multimedia and Entertainment Software

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º Ano / 2º Semestre

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester:

 3rd Year / 2nd Semester

 

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto / ECTS Observações /



Curricular Units Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4) Observations (5)
Engenharia de Software /
Software Engineering TI Semestral 135 TP-30;PL-30 5 -

Sistemas Distribuídos /
Distributed Systems SO Semestral 200 T-30;TP-30;PL-30 7.5 -

Interface Pessoa-Máquina /
Human-Computer Interface CGM Semestral 135 T30;TP-15;PL-15 5 -

Projecto / Project P Semestral 200 TP-30;OT-30 7.5 -
Seminário II / Seminar II ES Semestral 65 S-10 2.5 -
Visual e Audio Design / Visual
and Audio Design CGM Semestral 65 T-15;TP-15 2.5 -

(6 Items)       

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:

 Diurno

 
A15.1. Se outro, especifique:

 n.a.

 
A15.1. If other, specify:

 n.a.

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

 Valentim Alberto Correia Realinho

 

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

adequação dos recursos disponíveis. 
 <sem resposta>

 

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

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

 n.a.

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

 n.a.

 

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB)

 Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados
entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.



<sem resposta>

 

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

A17.4.2. Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training
study cycles)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço / No
of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19
A18. Observações:

  
O curso de engenharia informática assume um papel de envolvência bastante relevante com a comunidade interna e
externa do politécnico. Neste sentido, o ciclo de estudos do curso tem, para além das suas componentes curriculares
já caracterizadas, uma forte componente prática realista que é aproveitada para satisfação de necessidades concretas
e passagem de experiência e competências reais aos alunos. Durante o ciclo, problemas reais de engenharia de
sistemas chegam até à equipa de docentes e alunos do curso, sendo muitos dos projectos adoptados e levados a
cabo para satisfazer algumas necessidades da região e necessidades internas do politécnico. A maioria dos desafios
externos são projectados em trabalhos de unidades curriculares relacionadas e desenvolvidas por alunos com a
supervisão da equipa docente e outras encaixadas em projectos finais de curso. Esta estratégia alavanca por um lado
a actuação do politécnico na comunidade e por outro a criação de algumas empresas startup dado que os alunos
atingem graus de maturidade muitas vezes acima da média pelo contacto adquirido com a realidade.

  
Sistemas de sucesso implementados no âmbito das unidades e projectos finais do curso

 - BACO - Sistema de Informação para ensino (Implementado de raiz, mantido e novos módulos desenvolvidos todos os
anos desde 2009)

 - Este projecto tem uma forte envolvência anual junto da escola. Requisitos processuais da ESTG têm resultado
sempre no desenvolvimento de módulos no sistema BACO.

 - Sistema de Pesquisa do Sport Lisboa e Benfica
 - Bolsa de Emprego do Politécnico

 - Transferência de Tecnologia para Ilustratown
 - Plataforma de Assistência à rega na Barragem do Caia

  
Startups criadas por docentes e alunos do curso

 - DifferentPixel
 - Modiplace, Lda

  
Regista-se ainda entre ao antigos alunos, um número elevado de integrações em empresas de renome nacional e
internacional, onde desempenham funções de destaque na área da Informática.

 
A18. Observations:

  
The course in computer engineering plays a very relevant role of involvement with the community inside and outside
the polytechnic. In this sense, the course have beyond its already characterized curriculum components, , a strong
practical component that is utilized to satisfy specific needs, and passage of experience and skills to students. During
the course, real problems of systems engineering, reach the team of teachers and students, being many of the projects
adopted and carried out to meet some needs of the region and domestic needs of the polytechnic. The majority of
external challenges, are designed in work-related course units, developed by students under the supervision of the
teaching team and other embedded in final course projects . This strategy, leverages one hand the performance of the
polytechnic community and others in the creation of some startups, since students achieve degrees of maturity often
above average acquired by contact with reality. 

  
Systems successfully implemented within the units of the course and final projects 

 -BACO - Information System for Education (since 2009). This project has a strong involvement with the school year.
Procedural requirements are the result always ESTG 

 developing modules in the system spleen. 
 -Search System Sport Lisboa e Benfica 

 -Employment Exchange Polytechnic 
 -Technology Transfer for Ilustratown 
 -Platform Support to irrigation in Caia dam 



 
Startups created by teachers and students of the course:

 - DifferentPixel
 - Modiplace Ltd
  

It stands out even among the alumni, a large number of integrations in reputed companies nationally and
internationally, where they play prominent roles in the field of Informatics.

 
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa

 A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
 Não

 

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.

 O curso tem por objectivo formar profissionais capazes de exercer a sua actividade profissional com um elevado nível
de competência técnica e científica. 

  
Tem uma formação de base sólida, que abrange um espectro alargado, independentemente das aplicações, nos
domínios da Arquitectura e Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Desenvolvimento Aplicacional, Infra-
estruturas, Multimédia, Software de Entretenimento, Realidade Virtual, Aspectos Organizacionais, de Gestão e Sócio
Económicos dos Sistemas de Informação – e nas áreas científicas, tecnológicas e socioeconómicas que lhe estão
subjacentes. 

  
A grande maioria das unidades curriculares do curso tem uma forte componente prática, com trabalhos e projectos
envolvendo implementação concreta de aplicações e sistemas. Nas unidades curriculares mais avançadas esta
componente é virada para as necessidades do mercado.

 
1.1. Study cycle's generic objectives.

 The course aims to train professionals able to exercise their profession with a high level of technical and scientific
competence. 

  
It has a solid basic education, which covers a broad spectrum, regardless of the applications in the fields of
Architecture and Information Systems Development, Application Development, Infrastructure, Media, Entertainment
Software, Virtual Reality, Organizational Aspects, Management and socio Economic Information Systems - and in
scientific, technological and socio-economic underlying it. 

  
The vast majority of courses the course has a strong practical component, with work and projects involving concrete
implementation of applications and systems. In more advanced courses this component is facing market needs.

 
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.

 Considerando a Missão: “O Instituto Politécnico de Portalegre é a Instituição Pública de Ensino Superior do Norte
Alentejo que cria, transmite e difunde o conhecimento, orientado profissionalmente, através da formação e
qualificação, de alto nível, para públicos diferenciados, em momentos vários dos percursos académico e profissional,
e da investigação e desenvolvimento tecnológico para a promoção das comunidades, em cooperação com entidades
regionais, nacionais e internacionais.” 

  
A missão e objectivos do ciclo de estudos enunciados estão em perfeita sintonia com a mesma, ao assegurar uma
sólida formação teórica e prática, com destaque para esta, apoiando-se em relações de parceria concretas e
concentrando uma especial atenção na região onde se insere, devidamente enquadradas com o contexto
contemporâneo, i.e. as dinâmicas próprias da sociedade e economia da informação e do conhecimento.

 
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.

 The Mission defined by the Polytechnic Institute of Portalegre states that the Institute “is the Public Institution of
Higher Education in the North Alentejo that creates, transmits and disseminates knowledge, in a professionally
oriented way, through training and qualification, at high level, intended for different audiences, in different stages of
their academic and professional studies and through research and technological development, for the promotion of the
communities, in cooperation with regional, national and international entities." 

  
The mission and objectives of the study cycle mentioned before are compatible with the institution’s mission and
objectives, as the study cycle ensures a solid theoretical and practical training, with a particular emphasis on the last
component, relying on concrete partnership relations, with a particular focus on the region where it is based on, and
properly framed within the contemporary context, ie the particular dynamics of the information and knowledge-driven
society and economy.

 
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.

 



Página WEB da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, alojando a informação sobre os planos de estudos, os
objectivos, os programas das unidades curriculares, os materiais de apoio pedagógico e as avaliações, entre outras
informações relevantes para o funcionamento do ciclo de estudos, nomeadamente as deliberações dos Órgãos de
gestão. 

  
Reuniões do conselho do Departamento de Engenharia e Design, o qual integra os docentes que leccionam o ciclo de
estudos. 

  
Explicação dos objectivos aos alunos na sessão inicial do primeiro semestre lectivo, quer na abertura oficial das
actividades lectivas quer relativamente a cada uma das unidades curriculares em sala de aula, pelo respectivo
docente. Apresentação do Coordenador do Curso aos alunos do primeiro ano, para que o mesmo informe sobre o
funcionamento do clico de estudos, incluindo os seus objectivos.

 
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.

 The WEB page of the School of Technology and Management hosts information on study plans, objectives, course
units’ syllabus, pedagogical support materials and evaluation, among other information relevant to the study cycle,
including the deliberations of the Management Bodies.

  
There are meetings of the Department of Engineering and Design, which involves the teachers who teach in the study
cycle.

  
Explanation of the study cycle’s objectives to the students in the first sessions of the first semester, both at the official
opening of school activities, and in class, by each teacher, in each of the course units.

 
 

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

 Conselho Técnico-Científico (aprovação).
  

Conselho Pedagógico (parecer).
  

Departamento de Tecnologia e Design (distribuição do serviço docente, revisão e actualização do ciclo de estudos).
Este departamento é uma estrutura orgânica de carácter científico - pedagógico para a criação e transmissão do
conhecimento nas áreas das ciências empresariais, sociais e humanas, que promove a articulação e coordenação
científica, pedagógica e de recursos de suporte à realização das actividades de ensino, de investigação, de
desenvolvimento e prestação de serviços, integrando os docentes ligados aos domínios científicos abrangidos. 

  
Comissão de Curso (revisão e actualização dos conteúdos programáticos). Esta Comissão é uma estrutura de
coordenação e gestão pedagógica e científica do curso, sendo constituída por três docentes (um Coordenador e dois
Subcoordenadores).

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

 Technical - Scientific Board (approval).
  

Pedagogical Board (opinion).
  

The Department of Technology and Design (allocation of academic service, revision and updating of the study cycle).
This Department is an organizational structure of scientific-pedagogical nature and aims at creating and transmitting
knowledge in the areas of management, social and human sciences. The Department gathers teachers of the scientific
areas covered by the study cycle, and it promotes the articulation and the coordination of the scientific, pedagogical
and supporting resources of teaching activities, research and services provision.

  
The Course Committee (responsible for revising and updating the syllabus). This Committee is a coordinating and
pedagogical/ scientific management structure of the Course, and it is formed by three teachers (one Coordinator and
two Sub-coordinators).

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

 A Comissão do Curso, no âmbito das suas competências, assegura a gestão global do curso, garantindo o seu
funcionamento em articulação com as estruturas de gestão da ESTG e promovendo a coordenação das actividades
realizadas no âmbito do curso. 

  
Realização semestral de um inquérito, através de questionário de avaliação pedagógica ao funcionamento de cada
unidade curricular, sendo este respondido pelo aluno e pelo docente, cujos resultados do respectivo tratamento são



posteriormente divulgado. 
  

Reunião dos docentes do curso, convocada no fim de cada semestre lectivo pela Comissão do Curso, para uma
análise do funcionamento do curso.

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

 The Course Committee, within the framework of its competence, ensures the overall management of the course,
making sure it is run in articulation with the management bodies of ESTG and promoting the coordination of all the
activities undertaken as part of the Course.

  
There is a biannual survey/questionnaire, answered by students and teachers, to evaluate pedagogically the running of
each curricular unit of the study cycle. The data are processed and the results of the evaluation are subsequently
disseminated.

  
A meeting with all the teachers of the Course takes place at the end of each semester, convened by the Course
Committee, for the analysis of the Course.

 
 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
O IPP é certificado pela APCER no seu SGQ, desde 2008. O sistema, organizado em processos, garante
acompanhamento e desenvolvimento da actividade principal (oferta formativa, actividade curricular e gestão de
projectos), e da actividade de suporte e conta também com um sistema de Auto-Avaliação. 

  
A oferta formativa, organizada nas áreas de missão da UO, incorpora actividades de revisão, verificação e validação, e
cruza-se com os processos auto-avaliação e actividade curricular. Esta, apoiada por recursos materiais e laboratoriais
adequados, é norteada por regulamentos (publicados em DR) e normas de funcionamento, e merece ampla divulgação
na intranet e página aberta da ESTG. 
 
Os estudantes preenchem inquéritos semestrais, no âmbito do CP. 

  
A plataforma digital BACO da ESTG é o suporte do sistema interno de garantia da qualidade, em vigor, envolvendo
todos os órgãos e estruturas na monitorização deste processo.

 
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 

The IPP has a System of Quality certified by APCER since 2008. The system is organized in processes ensuring the
monitoring and development of both the principal activity (graduation offer, curricular activity and projects
management) and the support activity. Itt also has a self-evaluation system. 

  
The graduate offer, organized in the mission areas of the OU, includes activities of revision, checking and validation in
intersection with both processes of self-evaluation and curricular activity. This one follows the regulations (published
in official journal DR) and internal rules and it is dissiminated to all the academic community (intranet and open page). 

  
The students fill in questionnaires every semester within the competency range of the Pedagogic Board.

  
Digital platform BACO in ESTG is the support of the QM, where all the bodies and structures of ESTG play an active
role in the monitoring of this process.

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

Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Portalegre e “círculo de progresso” do Sistema de Gestão da Qualidade.

 
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 

Vice-President of IPP and Progress circle of QMS.

 
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 

Realização de Inquéritos no âmbito do Conselho Pedagógico. 
  

São elaborados relatórios de curso (indicadores, taxas de sucesso, assiduidade dos alunos, monitorização do
processo de ensino/aprendizagem, actividades, relacionamento com o meio envolvente, actividades de I&DT,
mobilidade), cuja análise é realizada no âmbito da comissão de curso e outros órgãos e estruturas, sendo propostas e
implementadas medidas correctivas, sob responsabilidade de vários órgãos e estruturas. 
 
Está a decorrer a avaliação de desempenho do pessoal docente. 
 
No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade são medidos indicadores da oferta formativa, sendo propostas medidas
correctivas ao nível de estruturas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão e do IPP.

 



 
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle. 

Students fill in questionnaires within the scope of the Pedagogic Board. 
  

Course reports are written (indicators, success rates, students’ class attendance, monitoring of the teaching process,
activities, interaction with the surrounding environment, R&D activities, mobility) and analyzed by the course
Committee and other management structures of ESTG. Corrective measures are suggested and implemented, under
the responsibility of different structures. 

  
The assessment of teachers’ performance is now being undertaken in IPP. 

  
Within the scope of the QMS, the formative offer indicators are monitored and corrective measures are proposed and
implemented by ESTG and IPP.

 
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 

http://www.ipportalegre.pt/AVALIACAO/ManualGestaoRev.08.pdf
 2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria. 

A certificação EN ISSO 9001:2008, concedida ao Sistema de Gestão da Qualidade do Instituto Politécnico de
Portalegre, assegura que os procedimentos, incluindo os dos processos da oferta formativa e da actividade curricular
dos cursos conferentes de grau, cumprem critérios rígidos de qualidade. 
 
No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade, os sistemas implementados de monitorização dos processos requerem
a elaboração de relatórios de acompanhamento e de planos de acção para todas as áreas do Instituto, incluindo a
oferta formativa e a actividade curricular. 

  
Os grupos de trabalho associados a cada um dos processos nucleares efectuam as análises de conformidade e
implementam planos de melhoria, nos quais se inclui o Curso de Gestão.

 
 
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 

The EN ISO 9001:2008 certification awarded to the Quality Management System of the Polytechnic Institute of
Portalegre, ensures that the procedures, including the processes of academic offer and curricular activity of the degree
courses, follow very strict criteria of quality. 

  
Within the scope of the Quality Management System, the implemented monitoring of processes require the preparation
of monitoring reports and action plans for all areas of the Institute, including the academic offer and the curricular
activity. 

  
Thus, the working groups associated to each of these nuclear processes, perform compliance tests and implement
improvement plans, in which the Management Course is included

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

O ciclo de estudos foi objecto da pré-acreditação junto da A3E.

 
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 

The study cycle was subject of pre-accreditation of A3E.

 

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI - Instalações físicas / Map VI - Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)
Laboratório de Programação e Sistemas de Informação 2.11 50
Laboratório de Redes e Sistemas 1.07 45
Laboratório de Informática Empresarial 1.08 106
Laboratório de Animação e Multimédia 106
Laboratório de Electrónica e Instrumentação 82
Laboratório de Edição Electrónica 127
Laboratório de Fotografia 25
Laboratório de Física 127
Anfiteatro de Ensino 2.01 133

http://www.ipportalegre.pt/AVALIACAO/ManualGestaoRev.08.pdf


Anfiteatro de Ensino E1.01 130
14 salas de aula (área total) 504
Biblioteca 518
Auditório Dr. Francisco Tomatas 504
Sala de Estudo 47
Gabinetes de Docentes 168

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

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number
Routers CISCO SYSTEMS 2800 SERIES (Lab. Redes e Sistemas) 6
Switches CISCO CATALYST (Lab. Redes e Sistemas) 8
Network security CISCO ASA 5510 APPLIANCE (Lab. Redes e Sistemas) 2
Computadores HP DC7900 e DELL OPTIPLEX GX620 D com dual boot Windows/Fedora Linux (Lab. Redes e Sistemas) 21
Computadores (Lab. Programação) 36
Computadores (Lab. Informática de Gestão) 35
Computadores (Lab. Animação Multimédia) 29
Microsoft Academic Alliance - permite o acesso a todo software e material abrangido por este programa 1
A ESTG é um "Altova Educational Partner" permitindo o acesso a todo o software e material abrangido por este programa 1
A ESTGP é uma Academia Cisco o que ajuda os alunos a prepararem-se para a otenção da certificação CCNA 1
Software Labview 6
Kit microcontrolador Griffo 12
Consola didactica K&H Digital 12
Conjunto de Automatismos Schneider 1
Módulo de Aquisição de dados Compact Fieldpoint - NI 1
Conjunto de PLC's vários fabricantes 7
Kit de automatismos Siemens 1
Multimetro Digital 16
Osciloscopio digital 14
Kit GSM 3

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
 Foram estabelecidas parcerias com as seguintes Universidades estrangeiras:

 -Universidade de Jaen (Espanha)
 -Technical University of Ostrava (República Checa)

 -Wyzsza Szkola Informatyki I Zarzadzania W Rzeszowie – University Information Technology and Management in
Rzeszow (Polónia)

 -Oulu University of Applied Sciences (Finlândia)
 -Vilnius Law and Bussiness College (Lituânia)

 -Universidade de Granada (Espanha)
 -Universidade de Córdoba (Espanha)
 -GEA College of Entrepreneurship Ljubljana (Eslóvénia)

  
Estas parcerias foram estabelecidas para a leccionação de cursos superiores, nas mesmas áreas científicas da ESTG,
tendo permitido a mobilidade de alunos e docentes no âmbito do programa Erasmus.

 
3.2.1 International partnerships within the study cycle.

 Partnerships were established with the following foreign Universities:
 -University of Jaen (Spain); 

 -Technical University of Ostrava (Czech Republic); 
 -Wyzsza Szkola Informatyki I Zarzadzania Rzeszowie W - University Information Technology and Management in

Rzeszow (Poland);
 -Oulu University of Applied Sciences (Finland)

 -Vilnius Law and Bussiness College (Lithuania)
 -University of Granada (Spain)

 -University of Córdoba (Spain)
 -GEA College of Entrepreneurship Ljubljana (Slovenia)

  
These partnerships have been established for the teaching of graduate courses in the same scientific areas as the



ones taught at the Higher School of Technology and Management, thus enabling the mobility of students and teachers
under the Erasmus program.

 
 
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.

 Ao nível do desenvolvimento de trabalhos de I&DT tem-se vindo a estreitar relações na área do curso com várias
instituições de ensino superior nacionais, nomeadamente com a UNL, IST e a UÉvora, onde diversos docentes
desenvolvem trabalhos de investigação. 

  
A nível interno, o curso tem um conjunto de parceiras com outros cursos da ESTGP que visam a leccionação de
unidades curriculares da área de Informática. 

 
 
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.

 In terms of R&D, it has been forging closer relations in the area of the course, with various national institutions of
higher education, particularly with UNL, IST and UEVORA where several teachers are researchers.

  
Internally, the course has a set of partnerships with other courses ESTGP aimed at teaching of courses in the area of
IT.

 
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.

 A certificação EN ISO 9001:2008 concedida ao Sistema de Gestão da Qualidade do Instituto Politécnico de Portalegre
garante que todos os procedimentos, incluindo as Relações Externas e Cooperação cumprem critérios rígidos de
qualidade. Desta forma o IPP possui na sua organização um Gabinete de Relações Externas e Cooperação que em
colaboração com as escolas e dentro delas com os cursos realização o trabalho de promoção da cooperação.

  
Cooperação com centros de investigação de outras instituições nos quais alguns docentes são membros, tais como
CITI/UNL, CENTRIA/UNL e INESCID/IST.

 
 
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.

 EN ISO 9001:2008 certification granted to the System of Quality Management of IPP, ensures that all procedures,
including the External Relations and Cooperation meet strict criteria of quality. This way the AFC has an organization
in its Office of External Relations and Cooperation in collaboration with schools and within them with the course
completion the work of promoting cooperation.

  
Cooperation with research centers of other institutions in which some faculty members, such as CITI/UNL,
CENTRIA/UNL and INESCID/IST.

 
 
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

 Participação em eventos que visam estreitar o relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial,
nomeadamente a Feira do Emprego e do Empreendedorismo, Semana do Departamento de Tecnologias e Design e as
acções de divulgação do curso junto das Escolas Secundárias da região. 

  
No âmbito da área científica do curso tem-se procurado desenvolver um conjunto de parcerias com um conjunto de
instituições regionais e nacionais, destacando-se, a Cisco, SyBase, Altova Software, ILUSTRATOWN, ModiPlace,
CIMAA, APDD, Câmaras Municipais e Associação de Agricultores.

 
 
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.

 Participation in events that aim to strengthen the relationship of the course with the business, including the "Feira do
Emprego e do Empreendedorismo", "Semana do Departamento de Tecnologias e Design" and dissemination activities
along the course of the secondary schools in the region.

  
Within the scientific area of the course, has been developed a set of partnerships with a number of regional and
national institutions, notably, Cisco, SyBase, Altova Software, ILUSTRATOWN, ModiPlace, CIMAA, APDD,
Municipalities and Association farmers.

 

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Carla Lopes Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carla Lopes Dias



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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - João Luís de Miranda

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Luís de Miranda

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Mónica Vieira Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mónica Vieira Martins

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Coordenador ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - João Fernando dos Santos Fradinho Duarte de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Fernando dos Santos Fradinho Duarte de Oliveira

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

 <sem resposta>

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/d237899f-4437-721e-c47d-50a6bdf72b30
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/c62b4bb2-94a0-a523-88db-50a6bdcac43c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/1a2c79fd-5c79-01a7-2c5a-50a6be18bb1d


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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

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

 20

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Cristina Paula da Silva Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cristina Paula da Silva Dias

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Ludovina Maria Vieira Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ludovina Maria Vieira Pereira

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Jorge Miguel Calha Rainho Machado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Jorge Miguel Calha Rainho Machado

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

 <sem resposta>

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

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/196fd844-69b9-c27e-7750-50a6c076cbb1
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/c835ac85-01b9-1117-ef99-50a6c1880c4f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/46612de2-ed6a-f0a1-da1e-50a6c1b0c565


<sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Luís Manuel Tremoceiro Baptista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís Manuel Tremoceiro Baptista

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Secundino Domingos Marques Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Secundino Domingos Marques Lopes

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Sérgio Duarte Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sérgio Duarte Correia

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/9db15109-d426-2d4e-0749-50a6c1a73ba2
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/7aa1d85b-4085-cfdb-25d9-50a6c2a6f1e5
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/11de5366-b2da-1249-660a-50a6c23b1654


 
4.1.1.4. Categoria:

 Assistente convidado ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Valentim Alberto Correia Realinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Valentim Alberto Correia Realinho

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - José Rodrigues de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Rodrigues de Sousa

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Nuno Miguel Chuva Vasco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nuno Miguel Chuva Vasco

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/84c3ca2f-1fa9-ebe9-4d64-50a6c24a09c7
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/e9831ce8-7067-17d6-5973-50a6c2c485d2
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/d87aefb1-2f94-a573-9d80-50a6c269e279


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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Professor Adjunto ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Vanda José Avelar Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vanda José Avelar Correia

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

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

 100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Mapa VIII - Eduardo Jorge Tito Carvalho Relvas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Eduardo Jorge Tito Carvalho Relvas

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
4.1.1.4. Categoria:

 Equiparado a Assistente ou equivalente

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

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/345fbb26-d86b-4d55-befb-50c665d00c4a
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/1ecf7cc2-edae-9d50-9864-50c9bde7b46d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/6a446f5e-ab38-98fe-6188-50c9be0557d3


100

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Carla Lopes Dias Doutor Matemática 100 Ficha submetida
João Luís de Miranda Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida
Mónica Vieira Martins Doutor Biofísica 100 Ficha submetida
João Fernando dos Santos Fradinho
Duarte de Oliveira Doutor Engenharia Informática / Computação Gráfica 20 Ficha submetida

Cristina Paula da Silva Dias Mestre Matemática Aplicada 100 Ficha submetida
Ludovina Maria Vieira Pereira Licenciado Engenharia Civil 100 Ficha submetida
Jorge Miguel Calha Rainho Machado Mestre Engenharia Informática e Computadores 100 Ficha submetida

Luís Manuel Tremoceiro Baptista Mestre Engenharia Electrotécnica e de Computadores
- Ramo de Informática 100 Ficha submetida

Secundino Domingos Marques Lopes Mestre Sistemas de Informação nas Organizações 100 Ficha submetida
Sérgio Duarte Correia Mestre Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida
Valentim Alberto Correia Realinho Mestre Sistemas de Informação 100 Ficha submetida
José Rodrigues de Sousa Licenciado Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida
Nuno Miguel Chuva Vasco Doutor Estudos de Arte 100 Ficha submetida
Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar Doutor Design 100 Ficha submetida
Vanda José Avelar Correia Mestre Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida
Eduardo Jorge Tito Carvalho Relvas Licenciado Engenharia dos Materiais 100 Ficha submetida
   1520  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
 15

 
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, calculado
após a submissão do formulário)

 98,7

 
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos

 14

 
4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
(campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

 92,1

 
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor

 5

 
4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

 32,9

 
4.1.3.4.a Número de docentes em tempo integral com o título de especialista

 2

 
4.1.3.4.b Percentagem de docentes em tempo integral com o título de especialista (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)

 13,2

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/annexId/cac356cd-7e27-7660-1f71-50caf7716f55
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/d237899f-4437-721e-c47d-50a6bdf72b30
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/c62b4bb2-94a0-a523-88db-50a6bdcac43c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/1a2c79fd-5c79-01a7-2c5a-50a6be18bb1d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/196fd844-69b9-c27e-7750-50a6c076cbb1
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/c835ac85-01b9-1117-ef99-50a6c1880c4f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/46612de2-ed6a-f0a1-da1e-50a6c1b0c565
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/9db15109-d426-2d4e-0749-50a6c1a73ba2
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/7aa1d85b-4085-cfdb-25d9-50a6c2a6f1e5
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/11de5366-b2da-1249-660a-50a6c23b1654
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/84c3ca2f-1fa9-ebe9-4d64-50a6c24a09c7
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/e9831ce8-7067-17d6-5973-50a6c2c485d2
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/d87aefb1-2f94-a573-9d80-50a6c269e279
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/345fbb26-d86b-4d55-befb-50c665d00c4a
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/1ecf7cc2-edae-9d50-9864-50c9bde7b46d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/6a446f5e-ab38-98fe-6188-50c9be0557d3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/7562c9a4-29dd-eaf9-fbd2-507d0e96e9af/formId/797bdc1e-9c65-0e16-5f35-50a52b125986/annexId/cac356cd-7e27-7660-1f71-50caf7716f55


 
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano

 9

 
4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

 59,2

 
4.1.3.6.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)

 7

 
4.1.3.6.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo de
preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

 46,1

 

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
 O Sistema de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do Instituto Politécnico de Portalegre está implementado

com a utilização de um guião, uma minuta de Relatório de Actividades e uma Ficha de Avaliação do docente.
  

Procedimentos genéricos previstos:
 -Definição das orientações estratégicas pelo Conselho Técnico-Científico (CT-C);

 -O CT-C nomeia as equipas de avaliadores; 
 -Cada docente entrega o Relatório de Actividades, no final do período de avaliação, ao CT-C;

 -Preenchimento da Ficha de Avaliação do Docente, com a classificação discriminada, para efeitos de audiência prévia;
 -O CTC elaborará uma listagem provisória das classificações finais de cada docente e procede à respectiva

notificação.
 -Decorre um período reclamações, findo o qual a lista de classificações será remetida ao Presidente do Instituto para a

competente homologação.
  

A actualização efectuada pelo CT-C, aferindo da adequação do sistema e propondo os ajustamentos convenientes.
 

 
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating

 The Performance Appraisal System for Academic Staff of the Polytechnic Institute of Portalegre is implemented with
the use of a script, a draft Activity Report and a teacher’s Assessment Register.

  
Generic procedures foreseen:

 -Definition of the strategic guidelines by the Technical-Scientific Board (TC-B);
 -The TC-B appoints teams of evaluators;

 -Each teacher hands in the Activity Report at the end of the evaluation period, to the TC-B;
 -Teacher’s Assessment Register is rated separately, for the purpose of preliminary hearing;
 -The TC-B establishes a provisional list of final grades for each teacher and sends them notification.

 - It follows a period for claims, after which the list of classifications will be referred to to the President of the Institute
for authority approval

  
The update is done by the TC-B, assessing the adequacy of the system and proposing appropriate corrections.

 
 
4.1.5. Ligação para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente

 http://www.ipportalegre.pt/AVALIACAO/ManualGestaoRev.08.pdf
 

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente afecto à leccionação deste ciclo de estudos encontra-se repartido por diversas áreas, num total
de 13 trabalhadores, designadamente: Informática – 4, (2 técnicos superiores especialistas de informática e 2 técnicos
de informática), Serviços Académicos – 2, (uma chefe de divisão e uma administrativa (licenciada)), Biblioteca – 1,
(técnica de BAD), Gabinete de Comunicação – 2, (um técnico superior de marketing e comunicação e uma técnica
superior de design), Secretariado dos cursos/departamentos – 1, (técnica superior (licenciada)), Serviços de Acção
Social – 2, (um técnico superior no apoio psicológico a alunos e uma técnica superior na área da restauração e
alojamento), C3i – 2, (uma técnica superior em gestão de projectos e uma técnica superior em biblioteca e
documentação). O regime de dedicação pode considerar-se completo, dado que prestam total apoio a todas as
necessidades e tarefas, relacionadas com o curso, nas suas áreas de trabalho.

 
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 

The non-academic staff allocated to this study cycle is divided into several areas, making a total of 13 workers, namely:
IT - 4, (2 computer expert and 2 computer technician); Academic Services - 2, an Head of Division and an
Administrative Worker (graduates); Library – 1, a librarian (‘BAD’ technician); Communications Office- 2, a senior

http://www.ipportalegre.pt/AVALIACAO/ManualGestaoRev.08.pdf


officer in the area of marketing and communications and a senior officer in Design; Courses / Departments secretarial
support - 1 senior officer (Administrative Assistance graduate); Social Services - 2, a senior officer allocated to the
psychological support of students and teachers and a senior officer in the area of food and accommodation; C3i - 2, a
senior officer in the area of project management and a senior officer in the library and documentation area. The work
regime of the non- academic staff can be considered as complete, since they provide full support to all the needs and
tasks related to the study cycle, in their working areas.

 
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 

O pessoal não docente de apoio à leccionação deste curso possui qualificação adequada ao mesmo, dado que detém
habilitações de nível superior, não só na área específica do curso, informática, como também os trabalhadores que
integram os diversos serviços de apoio aos alunos e docentes, nomeadamente os Serviços Académicos, Biblioteca,
Gabinete de Comunicação, Secretariado dos cursos/departamentos, Serviços de Acção Social e C3i. Todos eles
possuem licenciaturas, independentemente da carreira ou categoria profissional em que estão posicionados, sendo a
quase totalidade nas áreas em que desenvolvem o trabalho de apoio, mas para além disso alguns também são
detentores de cursos de pós-graduação.

 
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 

The non-academic staff supporting the teaching activity of this study cycle has adequate qualifications to do it, as it
holds qualifications at graduation level, not only in the specific domain of the course, Informatics, but also the workers
who belong to the various support services to students and teachers, namely the Academic Services, Technology,
Library, Communication Office, Secretariat of the courses / departments, Social Services and C3i. All of them are
graduates, regardless of the career path or professional category they are positioned in, and almost all of them are
working in the areas they are qualified for. In addition to that, some also have attended postgraduate courses.

 
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 

A avaliação do desempenho do pessoal não docente é realizada através da aplicação da Lei nº 66-B/2007, de 28/12
(SIADAP). No início de cada ano, com base nos objectivos gerais da instituição e dos serviços, são definidos, por cada
um dos avaliadores nomeados, os objectivos individuais de cada trabalhador e os resultados a atingir, bem como a
escolha das competências a demonstrar. Ao longo do ano é feita a monitorização do desempenho, para eventual
reformulação de objectivos, clarificação de aspectos e recolha participada de reflexões. No início do ano seguinte
cada trabalhador procede à auto-avaliação e o avaliador elabora a avaliação prévia, sendo que as propostas de
avaliação são harmonizadas e validadas pelo CCA do IPP. No mês de Fevereiro decorrem as reuniões de avaliação,
entre avaliador e avaliado, para conhecimento da avaliação do desempenho e contratualização de objectivos e
competências para o ano seguinte. Estas avaliações são homologadas pelo Director da ESTG.

 
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 

Performance assessment of non-academic staff is accomplished through the application of the Law No.66-B/2007 of
28/12 (SIADAP). At the beginning of each year, each of the evaluators appointed defines the individual objectives of
each worker and the results to be achieved as well as the choice of the skills being demonstrated.Throughout the year
the performance is monitored, considering a possible reformulation of the objectives set, the clarification of some
issues or the collection of participated reflections.Early in the following year each worker carries out a self-assessment
process, and the evaluator prepares a preliminary assessment.This evaluation proposal is harmonized and validated
by the IPP’s “CCA”.On February the evaluation meetings take place,bringing together the evaluator and the evaluated.
Here information is given about the performance evaluation and the goals and skills for the following year are
contracted.These assessments receive the final approval of the Director.

 
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 

Relativamente à formação que o pessoal não docente tem ao seu dispor, e para a qual é incentivado a frequentar, pode
agrupar-se em 5 áreas. A 1ª é o ciclo anual de acções de curta duração realizadas pelo IPP, tendo por base o
levantamento de necessidades de formação identificadas nos inquéritos preenchidos pelos trabalhadores e no
SIADAP, em articulação com a estratégia da instituição. A 2ª é a formação específica, direccionada para as aplicações
utilizadas nos diversos serviços de apoio: Siges, X-Arq, Primavera, Porbase, B-on, Baco, Voip, Millenium. A 3ª está
relacionada com formações fora da instituição, em áreas concretas e especializadas, como a gestão de projectos,
redes e sistemas informáticos, biblioteca/documentação ou comunicação. A 4ª é a formação relativa a projectos
transversais a todo o IPP, como o SGQ e a Responsabilidade Social. A 5ª é a formação avançada que alguns
trabalhadores se encontram a frequentar, mestrados (também na ESTG) e doutoramentos noutras instituições.

 
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 

As for the training available to non-academic staff, and which they are encouraged to attend, it can be grouped into five
areas. The 1st one is the annual cycle of short training sessions conducted by IPP, based on a training needs analysis
identified in surveys completed by the non-academic staff, and on the SIADAP, in articulation with the institution's
strategy. The 2nd area is the specific training, targeted for the users of applications in use in the various support
services: SIGES, X-Arq, Primavera, Porbase, B-on, Baco, Voip, Millenium. The 3rd area considers the courses outside
the institution, specialized in specific areas such as project management, systems and networks, library /
documentation or communication. The 4th area is the training connected with projects that cut through the whole IPP,
such as the QMS and Social Responsibility Network. The 5th area is the advanced training that some workers are
attending, whereas Masters’ Degrees (also in ESTG) or doctoral programs.

 



5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de proveniência
e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 93.1
Feminino / Female 6.9

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %
Até 20 anos / Under 20 years 5.2
20-23 anos / 20-23 years 37.9
24-27 anos / 24-27 years 29.3
28 e mais anos / 28 years and more 27.6

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %
Norte / North 1.7
Centro / Centre 8.6
Lisboa / Lisbon 3.5
Alentejo / Alentejo 82.8
Algarve / Algarve 3.5
Ilhas / Islands 0

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %
Superior / Higher 10
Secundário / Secondary 17.3
Básico 3 / Basic 3 26.4
Básico 2 / Basic 2 15.4
Básico 1 / Basic 1 30.9

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %
Empregados / Employed 52.6
Desempregados / Unemployed 9.5
Reformados / Retired 16.4



Outros / Others 21.6

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 19
2º ano curricular 22
3º ano curricular 17
 58

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

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13
N.º de vagas / No. of vacancies 25 25 20
N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 4 1 0
N.º colocados / No. enrolled students 4 1 0
N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 4 1 0
Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 129 151 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 133 151 0

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
Cabe ao Conselho Pedagógico a promoção e realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico da
unidade orgânica, docentes e equipamentos e a sua análise e divulgação. Este procedimento está instituído e faz parte
dos instrumentos de controlo do sistema de Gestão da Qualidade do IPP. A este órgão cabe apreciar as queixas
relativas a falhas pedagógicas e propor as providências necessárias.Também o IPP está dotado de um Provedor do
Estudante e de um Gabinete de Apoio Psico-Pedagógico, que disponibilizam os seus serviços a toda a comunidade
IPP e consequentemente aos estudantes de EI, considerando todo o percurso académico desde a entrada (adaptação),
a frequência e a saída (transição para o mercado de trabalho).Também as comissões de curso e de estágio apoiam os
alunos nesta matéria ao longo da formação e aquando da escolha do local de estágio.

 Existem medidas de Acção Social escolar, nomeadamente as ligadas à alimentação, alojamento, apoio psicológico e
actividade desportiva.

 
 
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 

The Pedagogic Board is responsible for promoting and conducting regular surveys on the academic performance of
the organic unit, as well as on teachers and equipment, ensuring its analysis and dissemination.This procedure is
established as part of the monitoring instruments of QMS of the IPP.The PB is also responsible for analyzing
complaints about pedagogical problems and propose the necessary steps to correct them.IPP also has a Students’
Ombudsman and an PP support Office which make their services available to the IPP community and consequently to
the students of the EI course, comprising all the academic path starting from entry, attendance and leaving (transition
into the labor market).Besides that, both the CC and the Internship C. support students in these issues and throughout
their academic path and when choosing an internship placement.Measures of scholarly Social Support, namely those
related to food, accommodation, psychological counselling and sporting activity.

 
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 

Criação de equipas de recepção dos estudantes, sob a coordenação da Associação de Estudantes, com a colaboração
de Gabinetes de Apoio existentes no IPP. 

  
O Guia do Estudante, enquanto publicação do Instituto Politécnico de Portalegre, contém informação sobre:

 -Descrição geral do estabelecimento de ensino;
 -Órgão de gestão;

 -Provedor do estudante
 -Oferta formativa;

 -Informações práticas de carácter geral;
 -Serviços de Acção Social;

 -Actividades extracurriculares;
 -Calendário académico;

 -Estrutura organizativa;



-Serviços, espaços de apoio e equipamentos especializados;
 -Departamentos e suas estruturas de funcionamento;

 -Plano de estudos;
 -Saídas profissionais;

 -Regulamentos.
  

O Coordenador do Curso informa sobre o funcionamento do ciclo de estudos e sobre a estrutura interna de
organização da Escola Superior de Tecnologia e Gestão.

  
Apoio prestado pelos docentes com orientações tutórias e acompanhamento na integração do estudante.

 
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 

Implementation of students’ reception teams, under the coordination of the Students’ Association and in collaboration
with the existing supportting Offices of the Polytechnic Institute of Portalegre, which facilitates the students’ reception
and integration.

  
The Student Guide, being a publication of the Polytechnic Institute of Portalegre, includes information on:

 -Overview of the school;
 -Management body;

 -Student Ombudsman;
 -Academic offer;

 -General guidance;
 -Social Services;

 -Extracurricular activities;
 -Academic calendar;

 -Organizational structure;
 -Services, support areas and specialized equipment;

 -Departments and their operational structures;
 -Study plans;

 -Careers prospects;
 -Regulations.

  
The Course Coordinator provides information on the running of the course, on the internal organizational structure of
the School of Technology and Management.

  
Support provided by teachers in tutorials sessions and accompanying the students’ integration.

 
 
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 

A Bolsa de Emprego do IPP, acessível aos estudantes através de uma plataforma online, possibilita a inscrição para a
procura de emprego. Após a inscrição, o estudante recebe de imediato as ofertas de emprego na área de formação.
Nesse portal (www.emprego.ipportalegre.pt) dá-se a conhecer as ofertas de emprego registadas na base de dados de
forma a permitir uma mais fácil integração dos estudantes no mercado de trabalho. 

  
O Gabinete de Emprego e Empreendedorismo, contribui para facilitar a transformação do conhecimento em ideias de
negócio. Para além de fomentar uma cultura empreendedora, procura tornar os estudantes dinâmicos na procura de
novas saídas profissionais e na criação do seu próprio emprego.

  
O Instituto Politécnico de Portalegre participa anualmente na iniciativa Poliempreende, um concurso de ideias e
projectos empresariais aberto aos alunos.

 
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 

The "Bolsa de Emprego do IPP", accessible to students via an online platform, enables the record to the job search.
After enrollment, students receive immediate job vacancies in their area.In this portal (www.emprego.ipportalegre.pt)
gives to know the job vacancies registered in the database to allow an easier integration of students into the labor
market.

  
The "Gabinete de Emprego e Empreendedorismo", contributes to facilitate the transformation of knowledge into
business ideas and in addition to promoting an entrepreneurial culture, it tries to motivate students to be proactive
when looking for new career opportunities and creating their own employment.

  
The Poliempreende contest, fosters an entrepreneurial culture and is organized in workshops which give students
knowledge in the areas of entrepreneurship.

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

Os inquéritos de satisfação dos estudantes são um dos indicadores da qualidade do processo da Actividade
Curricular do Sistema de Gestão da Qualidade do IPP. Dos mesmos há um plano de publicitação e são feitos planos de
melhoria aquando da existência de derrapagens nas metas estabelecidas. Os resultados, no que diz respeito aos
docentes, são também indicadores constantes na grelha de avaliação de desempenho. 

  
O curso realiza um relatório anual de funcionamento que analisa entre outros os resultados dos inquéritos.

 



 
Em consequência do processo de Bolonha existe uma comissão que elabora um relatório no qual entre outros são
analisados os inquéritos aos estudantes.

  
A Comissão do Curso elabora anualmente um relatório de avaliação do curso, no qual analisa os resultados de
inquéritos.

  

 
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 

The Students’ satisfaction inquiries are one of the quality evaluation tools used in the process of Curricular Activity of
the Quality Management System of the Polytechnic Institute of Portalegre. The inquiries’ results are disseminated and
improvement plans are set when there are deviations from the pre-set objectives. As for the teachers, the results are
also indicators listed in the performance evaluation grid.

  
The Course Committee writes an annual Course evaluation report, which analyzes, among other items, the enquiries’
results.

  
As a consequence of the Bolonha process there is a Committee which writes a report in which, among other issues,
the student’s surveys are analyzed.

 
 
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 

Existência de um gabinete de Relações Internacionais que promove a mobilidade internacional ao nível do IPP.
  

Reconhecimento dos créditos realizados ao abrigo de um período de mobilidade. Toda a oferta formativa está
organizada em ECT’S o que facilita todo o processo de mobilidade.

  
Promoção de novos protocolos com Instituições Estrangeiras com licenciaturas nas mesmas áreas científicas da
ESTG. É dada aos alunos que efectuam períodos de mobilidade a possibilidade de frequentarem um curso de
Português com a duração de um semestre lectivo, atribuindo aos alunos 5 ECTS suplementares. 

  
Elaboração de um plano de estudos com UC disponíveis em inglês, estando a decorrer neste momento, uma recolha
de informações junto dos Docentes para inquirir sobre a disponibilidade de receberem alunos Erasmus. 

  
Elaboração de material de informação em inglês a divulgar a Escola, os Serviços, os Cursos da ESTG, que será
enviado às Instituições parceiras no âmbito de uma campanha de divulgação da ESTG.

  

 
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 

There is an international Relations Office which promotes the international Mobility at international level in IPP.
  

Recognition of credits obtained under a period of mobility. The whole academic offer is organized in ECTS, which
makes the whole process of mobility easier.

  
Establishment of new protocols with foreign institutions, which offer degrees in the same scientific areas as the ESRG-
Students under mobility programmes and during the periods of mobility are offered the possibility of attending a
Portuguese Language course lasting one semester. This course gives students 5 additional ECTS. 

  
Development of a study plan with curricular units fully available in English language. Information is now being
collected about the teachers who are willing to receive Erasmus students.

  
Preparation of information materials in English, to promote the School, Services and Degree Courses. These materials
will be sent to partner institutions as part of a dissemination campaign of the ESTG

 

6. Processos

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

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

O curso tem por objectivo formar profissionais capazes de exercer a sua actividade profissional com um elevado nível
de competência técnica e científica. 

  
Tem uma formação de base sólida, que abrange um espectro alargado, independentemente das aplicações, nos
domínios da Arquitectura e Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Desenvolvimento Aplicacional, Infra-
estruturas, Multimédia, Software de Entretenimento, Realidade Virtual, Aspectos Organizacionais, de Gestão e Sócio
Económicos dos Sistemas de Informação, e nas áreas científicas, tecnológicas e socioeconómicas que lhe estão
subjacentes. 

  



A grande maioria das unidades curriculares do curso tem uma forte componente prática, com trabalhos e projectos
envolvendo implementação concreta de aplicações e sistemas. Nas unidades curriculares mais avançadas esta
componente é virada para as necessidades do mercado. 

  
Competências à Saída 

 - Arquitectura e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 
 - Desenvolvimento Aplicacional 

 - Gestão da Informação 
 - Infra-estruturas 

 - Multimédia 
 - Software de Entretenimento 

 - Realidade Virtual 
 - Aspectos Organizacionais, de Gestão e Sócio Económicos dos Sistemas de Informação 

  
Saídas Profissionais 

 - Implementação e gestão de sistemas informáticos 
 - Concepção e planeamento de sistemas de informação 

 - Gestão e administração de sistemas de gestão de bases de dados 
 - Concepção, desenvolvimento e manutenção de redes de computadores 

 - Análise e programação 
 - Gestão de equipas multidisciplinares 

 - Concepção e desenvolvimento de projectos e produtos multimédia, por exemplo na área do entretenimento e jogos 
 - Produção de jogos 

 - Produções e animações 
  

Operacionalização dos objectivos:
 Estabelecimento da coerência dos objectivos com os conteúdos das unidades curriculares. 

  
Medição do grau de cumprimento: 

 Verificação do grau de cumprimento dos programas das unidades curriculares através de inquéritos de avaliação
pedagógica realizados no fim de cada semestre lectivos aos docentes e alunos e através dos sumários preenchidos
após cada aula.

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

The course aims to train professionals able to exercise their profession with a high level of technical and scientific
competence.

  
It has a solid basic education, which covers a broad spectrum, regardless of the applications in the fields of
Architecture and Information Systems Development, Application Development, Infrastructure, Media, Entertainment
Software, Virtual Reality, Organizational Aspects of Management and Socio Economic Information Systems, and in
scientific, technological and socio-economic underlying it.

  
The vast majority of courses the course has a strong practical component, with work and projects involving concrete
implementation of applications and systems. In more advanced courses this component is facing market needs.

  
Output Skills

 - Architecture and Development of Information Systems
 - Application Development

 - Information Management
 - Infrastructure

 - Multimedia
 - Entertainment Software

 - Virtual Reality
 - Organizational Aspects of Socio Economic and Management Information Systems

  
Career Opportunities

 - Implementation and management of computer systems
 - Design and planning of information systems

 - Management and administration management systems databases
 - Design, development and maintenance of computer networks

 - Analysis and Programming
 - Management of multidisciplinary teams

 - Design and development of multimedia products and projects, for example in the area of   entertainment and games
 - Production of games

 - Productions and animations
  

Operationalization of objectives:
 Establishing consistency of objectives with the contents of the courses.

  
Measurement of compliance:

 Verification of compliance programs of courses through surveys of educational evaluation conducted at the end of
each academic semester to teachers and students through the summaries completed after each lesson.



 
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 

O curso engloba 3 anos, com 2 semestres lectivos cada a que corresponde um total de 180 ECTS. A cada um dos
semestres lectivos corresponde um total de 30 ECTS. Cada semestre tem a duração de 20 semanas. 

  
A estrutura curricular encontra-se orientada para a aquisição e desenvolvimento das competências que visam
preparar o aluno ao bom desempenho das funções subjacentes às saídas profissionais. 

  
A atribuição de ECTS a cada unidade curricular teve por base o trabalho semestral do aluno. 

  
Foi tida em conta a coerência entre os objectivos do curso e os objectivos de aprendizagem de cada uma das
unidades curriculares, e entre estes últimos e os conteúdos programáticos. 

  
Promove-se a mobilidade de alunos entre as instituições de ensino superior e de graduados.

 
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 

The course covers three years, with two semesters each corresponding to a total of 180 ECTS. Each of the semesters
corresponds to a total of 30 ECTS. Each semester lasts for 20 weeks.

  
The curriculum is focused on the acquisition and development of skills aimed at preparing the student for the proper
performance of the functions underlying the professional outlets.

  
The allocation of ECTS each course builds on the student's work.

  
Was taken into account consistency between the course objectives and learning objectives of each of the units, and
between the latter and the syllabus.

  
Promotes the mobility of students between institutions of higher education and graduates.

 
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

A actualização científica e do método de trabalho têm sido discutidas desde a adequação do curso ao processo de
Bolonha e assegurada através dos contributos gerados nas reuniões anuais dos docentes que leccionam o curso. 

  
Numa perspectiva de revisão, em 2010 procedeu-se ao reajustamento do sistema de ECTS de cada unidade curricular,
por auscultação dos estudantes através de inquéritos anónimos, no âmbito do Conselho Pedagógico, e dos docentes,
de maneira a garantir o equilíbrio na distribuição de 30 ECTS por semestre lectivo, após a introdução de algumas
alterações no plano de estudos ao nível das unidades curriculares. 
 
Deste modo, respondeu-se à necessidade da referida actualização e da melhoria da prática pedagógica, assegurando a
aquisição e desenvolvimento de competências de maneira sequencial por via da definição de requisitos de
aprendizagem.

 
 
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

The update of the scientific method and work, have been discussed since the suitability of the course to the Bologna
process, and ensured through contributions generated at the annual meetings of teachers who teach the course.

  
In 2010 proceeded to the readjustment of the ECTS system of each course, students listening by using anonymous
surveys within the Pedagogical Council, and teachers in order to ensure balance in the distribution of 30 ECTS per
semester, after the introduction of some changes in the syllabus at the courses.

  
Thus, responded to the need of this update and improvement of pedagogical practice, ensuring the acquisition and
development of skills in a sequential manner by setting requirements for learning.

 
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 

As unidades curriculares de Seminário 1 e Seminário 2 têm por objectivo desenvolver competências ao nível de
pesquisa bibliográfica e da elaboração de trabalhos técnico/científicos. 

  
A unidade curricular de Projecto pretende oferecer uma oportunidade de consolidação de aplicação dos
conhecimentos adquiridos e das competências desenvolvidas ao longo do curso. É incentivada a realização de
projectos inovadores, criativos e de cariz empreendedor, estimulando a capacidade de pensar articuladamente entre
as competências e conhecimentos previamente adquiridos e aqueles que venham a ser necessários adquirir para
concretizar o projecto. 
 
A organização dos conteúdos programáticos foi concebida para que a complexidade das matérias surja de uma forma
progressiva e de modo a criar condições para o aprofundamento das mesmas, fomentando o interesse pela
investigação associada aos conteúdos, a fim de que os objectivos possam ser atingidos de forma integrada.

 
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 

The course units of Seminar 1 and 2 are designed to develop skills in literature search and preparation of
technical/scientific papers.

  



The course unit of Project aims to provide an opportunity to consolidate the application of acquired knowledge and
skills developed throughout the course. It is encouraged to undertake innovative projects, creative and enterprising
nature, stimulating the ability to think articulately between skills and knowledge previously acquired and those that
may be necessary to acquire forward the project.

  
The organization of the syllabus has been designed so that the complexity of the issues arise in a progressive manner
and to create conditions for the further development of the same, fostering interest in research related to content, so
that the objectives can be achieved in a integrated.

 

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Sistemas Digitais / Digital Electronics

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Sistemas Digitais / Digital Electronics

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Sérgio Duarte Correia (T-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 José Rodrigues de Sousa (TP-15;PL-15)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 José Rodrigues de Sousa (TP-15;PL-15)

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

 O objectivo da disciplina é o de dotar os alunos com os conhecimentos fundamentais de circuitos e sistemas digitais,
complementados com uma componente prática em laboratório. Procede-se à introdução das funções lógicas
elementares, com progressiva elaboração de circuitos mais complexos, até à obtenção dos principais sistemas
constituintes de uma arquitectura de microprocessador. A componente laboratorial visa a experimentação prática de
circuitos digitais, sendo utilizado um pacote de software para a sua simulação. Para alguns circuitos e projectos
proceder-se-á à sua montagem prática, após validação do seu funcionamento através do simulador.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The aim of this course unit, is to equip students with the fundamental knowledge of digital circuits and systems,
complemented with a practical component in the laboratory. Proceeds to the introduction of elementary logic
functions, with the progressive development of more complex circuits, to obtain the main components of a system
microprocessor architecture. The laboratory component aims to practical experimentation of digital circuits, and uses
a software package for your simulation. For some circuits and projects will proceed to their assembly practice, after
validation of its operation through the simulator.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 O conteúdos programáticos podem ser divididos em dois grupos, circuitos combinacionais (capítulo 1 a capitulo 4) e
circuitos sequenciais (capítulos 5 e 6). Enquanto no primeiro grupos são abordados os fundamentos e as ferramentas
de análise, nomeadamente ao nivel de simulação e experimentação, no segundo grupo são analisadas e projectadas
arquitecturas mais complexas, obtendo-se no final do programa uma arquitectura computacional simples. Com esta
abordagem os alunos completam a unidade curricular com um conhecimento básico ao nivel das arquitecturas
computacionais, permitindo na unidade curricular de arquitectura de computadores abordar arquitecturas de
microprocessadores mais complexos, fazendo a sua programação em baixo nível e entendento os seus componentes
e periféricos.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 The syllabus can be divided into two groups, combinational circuits (chapter 1 to chapter 4) and sequential circuits
(Chapters 5 and 6). While the first group examines the fundamentals and analysis tools, in particular the level of
simulation and experimentation, in the second group are analyzed and projected more complex structures, resulting in
the end of the program a simple computational architecture. With this approach, students complete the course unit
with a basic understanding of the computational architectures, allowing addressing more complex computer
architectures, making their programming in low level and its components and peripherals.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos abordam com detalhe toda a estrutura interna e de periféricos de uma arquitectura de
computadores específica (MCS51). Através da abordagens às linguagens de programação assembler e C, aplicadas à
família de processadores em análise, o aluno toma conhecimento de situações concretas, podendo aplicar os
conhecimentos no desenvolvimento de sistemas. A componente prática e laboratorial implementa pequenos



programas através de simulação e aplicação real dos conhecimentos obtidos, contribuindo para alcançar a totalidade
dos objectivos.

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

 The syllabus discuss in detail all peripherals and internal structure of a specific computer architecture (MCS51).
Through the approaches to the C programming language and assembler, applied to the processor family in question,
the student becomes aware of specific situations and can apply the knowledge in systems development. The practical
laboratory and small implements programs through simulation and real application of the knowledge gained, helping
to achieve all the objectives.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Exposição teórica das matérias com a realização de exercícios e implementações práticas no âmbito dos vários temas
abordados.

  
Avaliação de frequência:

 Realização de prova escrita 80 %
 Trabalhos laboratoriais 20 %

  
Avaliação por Exame: 

 Realização de prova escrita 70 %
 Trabalhos laboratoriais 30 %

  
Nota: A nota obtida no decorrer das aulas práticas transita para as várias épocas de avaliação por exame. Não é
permitido realizar ou repetir trabalhos previamente realizados.

  
Observações: 

 1. O aluno tem que obter a nota mínima de 7,5 (sete virgula cinco) valores na prova escrita ou exame, para obter
aprovação à Unidade Curricular.

 2. O aluno tem que realizar um mínimo de 2/3 do total de trabalhos práticos propostos para obter aprovação na
Unidade Curricular.

 3. As notas obtidas nos trabalhos práticos mantêm-se durante todas as épocas de avaliação relativas ao ano lectivo
em curso.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretical analysis of materials with exercises and practical implementations within the various topics covered.
  

Evaluation by frequency:
 Conducting written test 80%

 Laboratory work 20%
  

Evaluation by Examination:
 Conducting written test 70%
 Laboratory work 30%

  
Note: The grade obtained in the course of practical lessons carried over to the various evaluation times for
examination. You may not engage or repeat work previously performed.

  
Remarks:

 1. The student must obtain a minimum grade of 7.5 (seven point five) in the written exam or exam, to obtain approval to
Course.

 2. The student must carry a minimum of 2/3 of all practical exercises to get approval in Course.

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

 Na metodologia de ensino apresentada é dada especial atenção à componente de simulação e implementação prática
dos conteúdos abordados nas aulas teóricas, permitindo que o aluno entenda as matérias em estudo, conseguindo-se
atingir os objectivos propostos.

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

 In the teaching methodology presented, is given special attention to the component simulation and practical
implementation of the content covered in lectures, enabling students to understand the subjects in the study,
achieving the objectives proposed.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 SISTEMAS DIGITAIS, Eduardo Sá Marta, Universidade de Coimbra, 1998.
  

ELECTRÓNICA DIGITAL. ÁLGEBRA DE BOOLE. CIRCUITOS COMBINACIONAIS E SEQUENCIAIS. AUTOMATISMOS.
MEMÓRIAS, Cuesta, L., Gill Padilla, A., Remiro, F., MacGraw Hill, 1992.

  
SISTEMAS DIGITAIS E INTRODUÇÃO AOS MICROCUMPUTADORES, Nunes, M., Editora Presença.



 
CIRCUITOS DIGITAIS E MICROPROCESSADORES, Herbert Taub, McGraw Hill, 1984.

  
INTRODUÇÃO AO PROJECTO COM SISTEMAS DIGITAIS, José M. M. Ferreira, FEUP Edições, 1998.

  
PROJECTO DE SISTEMAS DIGITAIS, Victor P. Rodrigues e Mário S. Araújo, Editorial Presença, 2001.

 

Mapa IX - Introdução à Programação / Introdution to Programming

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Introdução à Programação / Introdution to Programming

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Manuel Tremoceiro Baptista (T-30;PL-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Criar competências para a utilização de linguagens de programação de forma estruturada. Analisar problemas,
desenvolver e implementar soluções algorítmicas. Implementar algoritmos na linguagem de programação C.

 Saber editar, compilar e executar os programas em Windows e em Linux.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Develop skills for using programming languages in a structured way.
 Problems analysis and implementation of algorithmic solutions.

 Implement algorithms in the C programming language.
 Know how to edit, compile and execute programs in Windows and Linux 

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Noções fundamentais de informática e computadores; Noções fundamentais de algoritmos; Abstracção, abordagem
Top-Down e Bottom-Up; Programação estruturada - linguagem "C"; 

 Tipos de dados elementares e estruturados (arrays e structs); Estruturas de controle (sequenciação, condicional e
repetição); Input e output; Funções e recursão; Ponteiros e Gestão dinâmica de memória; Estudo e utilização de
algoritmos básicos de procura (pesquisa linear e binária) e ordenação (bubble, insertion e selection).

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Ground concepts of informatics and computers.
 Ground concepts of algorithms.

 Abstraction, Top-down design and Bottom-up design.
 Structured programming – C language.

 Elementary data types and structured data types.
 Control structures (sequential, conditions and loops).

 Input and output.
 Functions and recursion.

 Pointers, dynamic memory management.
 Study and use of basic algorithms for searching (linear and binary search) and sorting (bubble, insertion and

selection).
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos incluem todos os tópicos necessários para que o aluno adquira as competências necessária que lhe
permitam criar programas de forma estruturada. O programa inclui os conceitos básicos da linguagem, que são as
ferramentas que lhe vão permitir implementar programas/algoritmos na linguagem C. O tópico referente às Funções
permitirá construir programas de forma estruturada. O tópico referente às noções fundamentais de algoritmos dá as
competências iniciais para analisar os problemas e implementar as soluções, competências estas que irão ser
aprofundadas na prática, garantindo que no final da unidade o aluno atingiu este objetivo. O tópico referente às
noções fundamentais de informática e computadores tem como objetivo dar aos alunos conhecimentos básicos sobre
a constituição e funcionamento do computador, representação de informação, e utilização de ferramentas de edição e
compilação no sistema operativo Windows e Linux.

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

 The syllabus contents include all the topics that allow students to acquire the skills necessary to create structured
computer programs. The syllabus includes the basic concepts of the C language, which are the tools that will allow



students to implement computer programs. The topic concerning functions will allow students to build computer
programs in a structured way. The topic about ground concepts of algorithms provides basic skills for problems
analysis and implementation of algorithmic solutions. These skills will be extended in the practical lessons, ensuring
that students reach the proposed outcome. The topic about ground concepts of informatics and computers aims to
give students basic knowledge about computers and information representation, and the skill for using tools for
editing, compiling and execute programs in Windows and Linux.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teóricas com exposição da matéria e apresentação de exemplos de programação. Aulas práticas com
elaboração de exercícios de programação.

 1.Avaliação de frequência
 Um teste escrito (40%), com toda a matéria teórica. O teste tem nota mínima de 8.

 Dois trabalhos práticos de programação (15% + 45%). Cada trabalho tem nota mínima de 10.
 Os trabalhos práticos são realizados em grupo de 2 a 3 estudantes. O primeiro trabalho inclui apenas a parte inicial da

matéria e tem como objetivo familiarizar os alunos nos conceitos básicos de programação. Este trabalho é realizado
principalmente nas aulas práticas. O segundo trabalho inclui toda a matéria.

 Os trabalhadores estudantes são dispensados das aulas práticas, mas ficam obrigados a realizar os trabalhos
práticos.

 2. Avaliação por Exame
 Igual à avaliação de frequência.

 O aluno pode aproveitar as notas dos trabalhos práticos das avaliações anteriores, mas apenas se tiverem a nota
mínima.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures presenting the course contents and illustrated with programming examples.In practical lessons programming
exercises are developed.

 1. Evaluation during the semester:
 One written test (40%), containing all the course contents. The written test has a minimum grade of 8.

 Two practical works of programming (15% + 45%). Each practical work has a minimum grade of 10.
 The practical works are made in groups of 2 to 3 students. The first practical work includes only the initial part of the

course contents and aims to familiarize the students with the basic concepts of programming. This practical work is
mainly implemented during the practical lessons. The second practical work includes all the course contents.

 Working students may not attend practical lessons, but they must implement the practical works.
 2. Evaluation by exam:

 Is the same as the evaluation during the semester.Students can use grades of practical works from previous
evaluations, but only if they have the minimum grade.

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

 As aulas teóricas pretendem introduzir os conteúdos fundamentais da programação e apresentar exemplos/casos de
estudo que ilustrem os conceitos apresentados. Esta parte teórica é complementada com uma parte prática onde os
alunos vão implementar exercícios que incluem todos os conteúdos que já conhecem. A complexidade dos exercícios
vai crescendo ao longo do semestre, o que permite cumprir o objectivo de analisar problemas, desenvolver programas
para resolver esses problemas e genericamente implementar algoritmos na linguagem C. No final do semestre o aluno
terá adquirido competências para utilizar linguagens de programação de forma estruturada. O objetivo de saber editar,
compilar e executar programas, vem por arrasto, uma vez que é uma competência necessária para se construir
programas.

 Além das aulas práticas existem ainda os trabalhos práticos que permitem implementar problemas mais complexos e
exigentes, que não seriam exequíveis em aulas práticas de 2 horas. São utilizados para aprofundar e cimentar os
objetivos da unidade curricular, nomeadamente o segundo trabalho, que é um trabalho de maior dimensão, que inclui
toda a matéria. Ele é fundamental para cumprir o objetivo referente à análise do problema e implementação da
respetiva solução.

 Uma vez que o cumprimento dos objetivos desta unidade exige uma forte componente prática de programação,
optámos por dar mais importância à parte prática na avaliação final. Assim, a parte dos trabalhos práticos representa
60% da nota final, uma vez que é nesta parte que o aluno demonstra que atingiu os objetivos da unidade. No entanto, a
avaliação por frequência (40%) permite avaliar, de forma mais precisa, o nível de conhecimento do aluno.

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

 Lectures will introduce programming fundamental contents and discuss case studies. Lectures are complemented by
practical lessons were students will implement programming exercises. Exercises complexity will grow during the
semester, which will allow the students to analyze problems and develop computer programs to solve the problems,
and also to implement algorithms in the C language, By the end of the semester students will have the skills to use
programming languages um a structured way. The skills of knowing how to edit, compile and execute computer
programs will be ensured, since those skills ware fully trained when students are developing programs.

 Practical works will allow implementing more complex computer programs that could not be done in the practical
lesson of 2h/week. They are used to deepen and strength the skills of this course, namely the second practical work,
which will include all the course contents. This work is fundamental to ensure that students know how to analyze
problems and implement solutions.

 The practical work is fundamental for achieving the proposed outcomes, so evaluation of practical work will have more
importance. The evaluation of this course requires practical works (60%), where students show if they had reached the



necessaries skills. The evaluation also requires a written test (40%) that will assess the level of knowledge of the
students.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Rocha, A., “Introdução à Programação Usando C”, FCA, 2006
  

Baptista, L., "Programação Estruturada, Linguagem ANSI-C", ESTGP, 1996
  

Gonçalves, J., "Programação com Linguagem C, Edições Sílabo, 1993
  

Kernighan, B. e Ritchie, D., "The C Programming Language, Second Edition Prentice Hall, 1988
  

Baptista, L., Casteleira, J. "Introdução à Informática e aos Computadores", ESTGP, Portalegre, 2001
  

Baptista, L., "Introdução ao Linux - Comandos -", ESTGP, 1999
  

Eggen, R, Eggen, M., "An introduction to computer science using C", PWS, 1994
  

Damas, L., "Linguagem C", 3ª Ed., FCA 1999
  

Schildt, H., "Teach Yourself C, Third Edition Osborne McGraw-Hill, 1997
  

Bronson, G., "C for Engineers and Scientists . An Introdution to Programming with Ansi C", West Publishing Company,
1993

  
Hekman, J. P., "Linux in a Nutshell", O.REILLY, 1997

  
Rocha, N., Ramos, F. e Oliveira J., "Introdução à Informatica", Universidade Aveiro, 1997

  
Baptista, L., "Sistema Operativo MS-DOS", ESTGP, 1998

 

Mapa IX - Análise Matemática I / Mathematical Analysis I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Análise Matemática I / Mathematical Analysis I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carla Lopes Dias (TP-60)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Pretende-se que o estudante conheça, compreenda e aplique os conhecimentos fundamentais dos números reais e
complexos, bem como das sucessões de números reais. Então, aprofundam-se os conhecimentos de Cálculo
Diferencial em R já iniciados no Ensino Secundário, para suportar devidamente o desenvolvimento do Cálculo Integral
(unidimensional).

 A facilidade de trabalho com determinadas ferramentas de cálculo constitui um dos objectivos centrais de AM1, pelo
que se deseja que esta unidade curricular tenha uma forte componente prática e não descure a fundamentação das
noções teóricas.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended that the student understand and apply fundamental knowledge of the real and complex numbers, and
sequences of real numbers. Then deepen the knowledge of differential calculus in R already started in high school, to
properly support the development of integral calculus (unidimensional).

 The application of certain tools of Calculus is a central aim of AM1 but not to disregard of the theoretical notions.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1) Números Reais e Complexos, Sucessões
 Números reais

 Funções reais de números reais
 Estudo de algumas funções transcendentes elementares

 Números complexos e interpretação geométrica
 Operações com complexos; fórmulas de De Moivre

 



Representação trigonométrica e exponencial
 Sucessões

 Noções preliminares
 Teoremas 

 Estudo de sucessões
  

2) Cálculo Diferencial
 Limite de uma função num ponto

 Infinitésimos
 Propriedades sobre limites

 Limites notáveis 
 Continuidade

 Continuidade num ponto e num intervalo
 Propriedades das funções contínuas

 Derivada de uma função
 Interpretação geométrica
 Regras de derivação

 Derivadas de diversas funções
 Teoremas sobre funções deriváveis

 Estudo de funções; Representação gráfica
  

3) Cálculo Integral
 Integral indefinido
 Propriedades do integral indefinido

 Métodos gerais e específicos de integração
 Integral definido

 Definição e interpretação geométrica
 Propriedades e teoremas 

 Fórmula de Barrow
 Aplicação ao cálculo de áreas

 Integrais impróprios

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1) Complex and Real Numbers, Sequences
 real numbers

 Real functions of real numbers
 Study of some elementary transcendental functions

 Complex numbers and geometric interpretation
 Operations with complex,  Moivre’s formulas

 Representation of trigonometric and exponential
 Succession

 preliminary notions
 theorems

 Study of succession
  

2) Differential Calculus
 Limit one function at a point

 infinitesimals
 Properties of limits

 remarkable limits
 continuity

 Continuity and at a point in a range
 Properties of continuous functions
 Derivative of a function

 geometric interpretation
 Derivation rules

 Derived from various functions
 Theorems on differentiable functions

 Study of functions; Graphs
  

3) Integral Calculus
 indefinite integral

 Properties of the indefinite integral
 General methods and specific integration

 integral defined
 Definition and geometric interpretation

 Properties and theorems
 Formula Barrow

 Application to the calculation of areas
 improper integrals

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 



O aprofundamento dos conceitos matemáticos vistos anteriormente (funções exponenciais e logaritmos, funções
trigonométricas, números reais e complexos), bem como a sua adequação às necessidades de um curso de ensino
superior onde o suporte matemático é fundamental, são os aspectos mais significativos do curso de AM1.

  
 
Note-se também que os objectivos e conteúdos de AM1 são similares aos de outros cursos de Engenharia, seja
transversalmente na ESTG/IPPortalegre ou noutras Escolas de diferentes instituições de ensino superior.

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

 The depth of mathematical concepts previous (exponential functions and logarithms, trigonometric functions, real and
complex numbers) as well as its adequacy to the needs of a higher education course where the mathematical support
is critical, are the most significant aspects of the course of AM1.

  
Note also that the objectives and contents of AM1 are similar to other engineering courses, in
the ESTG / IPPortalegre different schools and  institutions of higher education.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Após uma contextualização oral e apresentação de exemplos demonstrativos, procede-se à resolução de exercícios de
aplicação, bem como à problematização de situações de cariz prático.

  
1.Avaliação de frequência

 Teste escrito.
 Avaliação complementar opcional (trabalhos individuais ou de grupo; realização de projectos; resolução de problemas

práticos) com 1/3 da ponderação.
 2. Avaliação por Exame

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Oral presentation, demonstrative examples and resolution of practical cases.
  

Evaluation by Test
 1st Test 100%

 Or 
1st Test 70% and individual or group work; projects; solving practical problems 30%

  
Evaluation by Exam

 Written Paper 100%
  

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

 A contextualização e apresentação de exemplos práticos visam não só o devido enquadramento dos conteúdos, mas
também a motivação dos estudantes.

 Tendo esta unidade curricular de AM1 uma vertente teórica importante, sendo os estudantes de proveniência muito
diversificada e apresentando restrições horárias significativas, a abordagem por exemplos práticos e de
problematização revelam-se factores positivos.

 A avaliação por teste escrito está relacionada com as vertentes teórica e prática desta unidade, bem como os
trabalhos opcionais permitem a concretização dos objectivos e conteúdos pelos estudantes.

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

 The contextualization and presentation of practical examples aimed the framework for the content and the motivation
of students.

  
Since this course of AM1 an important theoretical aspect, being students of very diverse origin and
showing significant schedule restrictions, the approach of questioning and practical examples to show positive
factors.

  
The exam by written is related to the theoretical and practical aspects of this unit, as well as work options allow the
achievement of objectives and content for students.

  
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Kreyszig, E., Advanced Engineering Mathematics (John Wiley & Sons, 9th Edition, 2006)
 Piskounov, N., Cálculo Diferencial e Integral, Vol I (Ed. Lopes da Silva, 1997)

 Swokovski, E.W., Cálculo e Geometria Analítica, Vol. I (McGraw-Hill do Brasil, São Paulo, 1983)

 

Mapa IX - Álgebra Linear e Geometria Analítica / Linear Algebra and Analytic Geometry



6.2.1.1. Unidade curricular:
 Álgebra Linear e Geometria Analítica / Linear Algebra and Analytic Geometry

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Cristina Paula da Silva Dias (TP-60)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Pretende-se que o estudante conheça, compreenda e aplique os conhecimentos fundamentais de Álgebra Linear e de
Geometria. Visa-se, em particular, o domínio das operações com matrizes, com vectores e com determinantes.
Também se focam os conceitos de espaço vectorial real ou complexo e de espaço produto (euclidiano), com as suas
aplicações. Introduzem-se e aplicam-se as noções de valores próprios e de transformação linear, finalizando com a
abordagem da geometria analítica e aprofundando os conhecimentos de geometria euclidiana.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended that the student know, understand and apply fundamental knowledge of Linear Algebra and Geometry.
The aim is, in particular the field of matrix operations, with vectors and determinants. It is also focus on the concept of
real or complex space vector and product space (Euclidean) with its applications. We introduce and apply the concepts
of eigenvalues and linear transformation, ending with the approach of analytic geometry and deepening the knowledge
of Euclidean geometry.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Matrizes:
 Sistemas de equações lineares (método de Gauss-Jordan).

 Matrizes e operações com matrizes.
 Matriz inversa e a aritmética de matrizes.

 • Determinantes:
 Método da redução de linhas.

 Expansão de cofactores; Regra de Cramer.
 • Vectores:

 Norma de um vector; Aritmética vectorial.
 Produto interno; Projecções.

 Produto externo.
 • Espaços vectoriais 

 Subespaços.
 Independência linear.

 Base e dimensão.
 Ângulo e ortogonalidade;

 Bases ortonormais; Método de Gram-Schmidt.
 Mudança de base.

 • Valores próprios e vectores próprios.
 Diagonalização. 

 Diagonalização ortogonal.
 • Transformações lineares.
 Matriz associada a uma transformação linear.

 Núcleo e dimensão do espaço imagem.
 Transformações lineares inversas.

 • Geometria analítica
 Linhas e planos no espaço 3D.

 Cónicas e quadráticas no espaço 2 D e 3 D.
 Distância. Áreas e volumes.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Matrices 
 Systems of linear equations (Gauss-Jordan).

 Matrices and matrix operations.
 Inverse matrix and matrix arithmetic.

  
• Determinants

 Method of reduction of lines.
 Expansion of cofactors, Cramer's Rule.

  
• Vectors

 Norm of a vector, vector arithmetic.
 



Domestic product; projections.
 External product.

  
• Vector spaces

 Subspaces.
 Linear independence.

 Basis and dimension.
 Angle and orthogonality.

 Orthonormal bases, Gram-Schmidt method.
 Change of base.

  
• Eigenvalues and eigenvectors.

 Diagonalization.
 Orthogonal diagonalization.

  
• Linear transformations.

 Matrix associated to a linear transformation.
 Kernel and image dimension space .

 Inverse linear transformations
 • Analytic Geometry

 Lines and planes in 3D space.
 Conics and quadratic in space 2 D and 3 D.

 distance
 Areas and volumes

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O conhecimento dos conceitos fundamentais de Álgebra Linear e Geometria Analítica e suas aplicações e o
desenvolvimento do raciocínio abstracto são os aspectos mais significativos da unidade curricular de Álgebra Linear e
Geometria.

  
Note-se também que os objectivos e conteúdos de Álgebra Linear e Geometria são similares aos de outros cursos de
Tecnologia em outras Escolas de diferentes instituições de ensino superior.

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

 The knowledge of the fundamental concepts of Linear Algebra and Analytic Geometry and its applications and the
development of abstract thinking are the most significant aspects of the course Linear Algebra and Geometry.

  
Note also that the objectives and contents of Linear Algebra and Geometry are similar to other engineering courses, in
the ESTG / IPPortalegre different schools and institutions of higher education.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Após uma contextualização oral e apresentação de exemplos demonstrativos, procede-se à apresentação de
exercícios de aplicação, bem como à problematização de situações de cariz prático. 

  
1º Teste 50%

 2º Teste 50%
  

Avaliação por exame
 Teste escrito 100%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Oral Presentation, demonstrative examples and resolution of practical cases.
 Evaluation by Test

 1st Test 50%
 2nd Test 50%
 Evaluation by Exam

 Written Test 100%
 

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

 A contextualização e apresentação de exemplos práticos visam não só o devido enquadramento dos conteúdos, mas
também a motivação dos estudantes.

  
Tendo esta unidade curricular de Álgebra Linear e Geometria uma vertente teórica importante, a abordagem por
exemplos práticos e de problematização revelam-se factores positivos.

  
A avaliação por teste escrito está relacionada com as vertentes teórica e prática desta unidade, bem como os
trabalhos opcionais permitem a concretização dos objectivos e conteúdos pelos estudantes.

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



The contextualization and presentation of practical examples aim the framework for the content and the motivation of
students.

  
Since this course of Linear Algebra and Geometry an important theoretical aspect, being students of very diverse
origin and showing significant schedule restrictions, the approach of questioning and practical examples to show
positive factors.

 The exam by written is related to the theoretical and practical aspects of this unit, as well as school work optional allow
the implementation of objectives and assimilation of content for students.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 • Anton H., Rorres C., Elementary Linear Algebra, 8th ed, John Wiley.
 • “Notas da disciplina de Álgebra Linear e Geometria”, José Silva e Félix Bernardo, Sebenta.

 • Apostol, T. M. Cálculo vols I e II, John Wiley
 • L. A. Medeiros, N. G. Andrade, A. M. Wanderley. Álgebra vetorial e geometria, Editora Campus, 1981. 

 • Magalhães, Luis T. Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada, 9ª edição, Texto Editora, 2001.
 

 

Mapa IX - Física Geral / General Physics

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Física Geral / General Physics

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Mónica Vieira Martins (T-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Ludovina Maria Vieira Pereira (TP-30)
 Eduardo Jorge Tito Carvalho Relvas (PL-15)

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Ludovina Maria Vieira Pereira (TP-30)
 Eduardo Jorge Tito Carvalho Relvas (PL-15)

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

 A Unidade Curricular Física Geral é uma unidade curricular introdutória onde se apresentam os conceitos, as leis e os
fenómenos básicos da Mecânica Newtoniana e de Ondas: 

 Os objectivos de aprendizagem principais desta unidade curricular são os seguintes:
 • a compreensão dos conceitos fundamentais da Mecânica Clássica e de Ondas;

 • a compreensão dos métodos de determinação de quantidades físicas relevantes utilizando as leis fundamentais da
Mecânica Clássica e de Ondas;

 • a aplicação dos conceitos referidos na explicação de fenómenos físicos observados quotidianamente;
 • o reconhecimento de algumas aplicações tecnológicas e de engenharia desses princípios fundamentais;

 • a promoção da capacidade de observação, análise e interpretação dos referidos fenómenos em experiências
laboratoriais e computacionais. 

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The General Physics Curricular Unit is an introductory one that presents the concepts, laws and the basic phenomena
of Mechanics and Waves. The main learning goals are as follow:

 • understanding the fundamental concepts of Classical Mechanics and Waves;
 • applying the above mentioned concepts mentioned in the explanation of physical phenomena observed daily;

 • recognizing some technological and engineering applications of these fundamental principles; 
 • acquiring observational, analysis and interpretation skills of these phenomena in laboratory and computational

experiments.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Cinemática Movimento uniforme, uniformemente acelerado, circular uniforme. Lançamento de projécteis. 
 Dinâmica Leis de Newton. Aplicações. 

 Trabalho, Energia e Potência Trabalho, Energia Mecânica, Potência. Forças conservativas e não conservativas.
Conservação da energia mecânica. 

 Momento Linear e Impulso Centro de massa, movimento do centro de massa. Momento linear. Impulso. Conservação
do momento linear. Colisões. 

 Equilíbrio estático Momento de uma força. Condições de equilíbrio estático. 
 Movimento de Rotação Cinemática da rotação. Energia cinética de rotação, momento de inércia. Momento angular.

Dinâmica de rotação. Conservação do Momento Angular. Aplicações.
 Oscilações Movimento Harmónico Simples (MHS). Cinemática e dinâmica do MHS. Energia de oscilador harmónico

simples. Oscilações amortecidas e forçadas. Ressonância. 
 Ondas e Movimento Ondulatório Ondas Mecânicas. Ondas transversais e longitudinais, estacionárias e progressivas.

Onda sonoras. Efeito de Doppler Acústico. 
 



 
6.2.1.5. Syllabus:

 Kinematic of a particle. Uniform motion, motion with constant acceleration, projectile motion, uniform circular motion. 
 Dynamics of a particle. Newton's Laws. Applications of Newton’s Law.

 Work, Energy and Power. Work. Trabalho, Mechanical Energy, Power. Conservative and non-conservative systems.
Conservation of mechanical energy

 Linear Momentum and Impulse. Center of mass, center of mass motion. Linear Momentum. Impulse. Conservation of
linear motion. Elastic and inelastic collisions.

 Static equilibrium of rigid body. Torque. Static equilibrium conditions.
 Rotation of a rigid body. Kinematics of rotational motion. Rotational motion kinetic energy. Inertia moment. Angular

momentum. Dynamics of rotational motion. Angular momentum conservation. 
 Oscillations. Simple Harmonic Motion. Damped oscillations. Forced Oscillations. Resonance.

 Waves and oscillating motion. Mechanical waves. Transverse and longitudinal waves. Standing and progressive
waves. Wave sound. Acoustic Doppler effect.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Esta é unidade introdutória. 
 No final o aluno deverá ter a capacidade de interpretar e analisar diversos fenómenos naturais sob o ponto de vista da

Mecânica Newtoniana e de Ondas, e de os relacionar com aplicações tecnológicas. Nesse sentido, a inclusão no
conteúdo programáticos como cinemática e dinâmica de corpos, trabalho, potência, energia, momento linear, estática,
movimentos de rotação, oscilações e ondas encontra-se perfeitamente alinhada com os objectivos propostos. 

 Depois de aprovado à unidade o aluno deverá ter adquirido competências ao nível da interpretação, resolução e
análise de problemas de carácter teórico-prático, e que serão continuamente desenvolvidas em unidades curriculares
posteriores. Esses objectivos procuram ser cumpridos quando se incentiva a aplicação das leis fundamentais da física
na resolução de exercícios de carácter teórico prático ou quando, através de experiências laboratoriais, se recorre à
demonstração experimental das leis apresentadas. 

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

 General Physics is an introductory curricular unit concerning both program content and skills that the student shall
acquire.

 At the end of the curricular unit, students should be able to interpret and analyze various natural phenomena using
Newtonian Mechanics and Waves concepts, and correlate them with technological applications. Therefore, the
inclusion in the syllabus contents such as kinematics and dynamics of bodies, work, power, energy, linear momentum,
statics, rotating movements, oscillations and waves is perfectly aligned with the objectives.

 It is also intended that by the end of the curricular unit the student has acquired skills in the interpretation, analysis
and resolution of practical exercises. Those skills will be continuously developed in subsequent curricular units. These
objectives seek to be met through the application of the fundamental laws of physics in solving exercises, or through
laboratory experiments.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A unidade curricular organiza-se em aulas teóricas, teórico-práticas e de laboratório. As aulas teóricas são
leccionadas com recurso a projecção de diapositivos e utilização de quadro, seguindo os conteúdos teóricos da
unidade curricular. Pontualmente são utilizadas simulações computacionais para ilustrar alguns fenómenos físicos. As
aulas teórico-práticas são destinadas à resolução de problemas exemplificativos dos conteúdos teóricos. As aulas de
laboratório promovem a consolidação de alguns dos conteúdos programáticos e a aquisição de conhecimentos sobre
metodologias de trabalho num laboratório de Física (medições, erros e incertezas, relação entre resultados
experimentais e previsões teóricas). A avaliação à unidade curricular decorre de acordo com a realização de dois
testes escritos ou exame (80 % da nota final) e da avaliação incidente sobre a prestação em laboratório, incluindo os
relatórios dos trabalhos laboratoriais (20% da nota final).

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This course unit is organized in theoretical lectures, problem-solving lessons and laboratory practices. The theoretical
lectures are taught using projected slides and whiteboard, following the presented syllabus. Occasionally computer
simulations are used to illustrate some physical phenomena. The problem-solving classes are aimed at solving
problems following the theoretical content. The lab classes promote the consolidation of some of the syllabus and
learning about working methods in a physics lab (measurements, errors and uncertainties, relationship between
experimental results and theoretical predictions). The assessment consists of two written tests or a final examination
(80% of the final mark) plus evaluation of the provision in the lab, including reports of laboratory work (20% of the final
grade).

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

 A utilização de aulas teóricas onde os conceitos teóricos fundamentais relacionados com cinemática e dinâmica,
trabalho, potência, energia, momento linear, estática, movimentos de rotação, oscilações e ondas vem ao encontro do
objectivo de dotar os alunos com os conhecimentos fundamentais da Mecânica Clássica e de Ondas. O facto de nas
exposições teóricas se dar primazia à utilização de exemplos de fenómenos naturais e tecnológicos ou de engenharia
pretende fazer cumprir o objectivo de motivar para o reconhecimento e relacionamento dessas realidades com as
grandezas físicas e leis fundamentais apresentadas.

 As aulas teórico-práticas, direccionadas para a interpretação, resolução e análise de resultados pretende fazer cumprir
o objectivo da compreensão dos métodos de determinação de quantidades físicas relevantes utilizando as leis
fundamentais da Mecânica Clássica e de Ondas. 



O trabalho desenvolvido nas aulas de laboratório, onde são realizados trabalhos experimentais relacionados com o
movimento de corpos, forças e oscilações, com posterior elaboração de relatório experimental, vem dar resposta ao
objectivo de promover a observação, análise e interpretação dos fenómenos apresentados nas sessões teóricas em
experiências laboratoriais

 .

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

 The goal of providing students with the fundamental knowledge of Classical Mechanics and Waves is met in theoretical
classes where the fundamental theoretical concepts related to kinematics and dynamics, work, power, energy, linear
momentum, static, rotating movements, oscillations and waves. The fact that the theoretical presentations give
primacy to the use of examples from nature, technology or engineering intends to meet the objective of motivating to
recognize these realities and to relate them with the fundamental physical laws presented.

 The problem-solving lessons, directed to the interpretation and resolution of exercises and analysis of its results
meets the objective of understanding the methods for the determination of relevant physical quantities using the
fundamental laws of classical mechanics and waves.

 The work performed in the laboratory classes - experimental work related to the movement of bodies, forces and
movements, with subsequent development of experimental report – meets the goal of promoting the observation,
analysis and interpretation in laboratory experiments.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. F.J.Keller, W.E Gettys, M.J. Skove. “Física – vol. 1 “ Makron Books, 1999 ISBN: 85-246-0542-4
 2. P. Tipler, G. Mosca, “Physics for Scientists and Engineers”, 5th edition W.H. Freeman and Company, New York, 2004.

ISBN 0-7167-0900-7
 3. M.C. Abreu, L. Matias, L.F. Peralta. “Física Experimental – Uma introdução” Editorial Presença, 1994. 

 4. Sears, Zemansky, Young. “Física – vol. 1” Livros Técnicos e Científicos Editora, 1991. ISBN: 85-216-0155-7
 5. R. Serway , J. Jewett “Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics”. Thomson. 7th edition. ISBN: 978-

0-495-11240-2
 

 

Mapa IX - Análise Matemática II / Mathematical Analysis II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Análise Matemática II / Mathematical Analysis II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Carla Lopes Dias (TP-60)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Visa-se o aprofundamento de conceitos matemáticos que os Estudantes apreenderam na sua formação escolar
anterior e os adaptem às necessidades de um curso superior onde o suporte matemático é fundamental. 

 Pretende-se que os Estudantes conheçam, compreendam e apliquem os conhecimentos fundamentais de Séries
infinitas e do Cálculo Diferencial em R^nn, no sentido de evoluir para a modelação e o estudo de Equações
Diferenciais Ordinárias (EDO). Para resolução de EDO, estuda-se e aplica-se a Transformada de Laplace.

 A facilidade de trabalho com determinadas ferramentas de cálculo constitui um dos objectivos centrais de AM2, pelo
que se deseja que esta unidade curricular tenha uma forte componente prática e não descure a fundamentação das
noções teóricas.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The aim is the deepening of mathematical concepts that students seized earlier in their education and adapt to the
needs of a college where the mathematical support is crucial.

  
It is intended that the students know, understand and apply fundamental knowledge of infinite series and differential
calculus in Rn, in order to progress to the modeling and study of Ordinary Differential Equations (ODE). To solve the
equation, we study and apply the Laplace transform.

  
The ease of working with certain calculation tools is a central aim of AM2, so we want this course has a strong
practical and not to disregard the reasoning of the theoretical notions.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Séries
 Definições e generalidades

 



Séries harmónica, geométrica, de Mengoli
 Teoremas

 Critérios de convergência para séries de termos não negativos
 Séries com termos não-positivos

 Séries alternadas e critério de Leibniz
 Séries de funções e de potências

 Séries de Taylor e de Fourier
  

Funções de Várias Variáveis
 Definição e representação geométrica

 Continuidade
 Derivadas parciais e direccionais

 Diferencial total
 Derivadas Derivação de função composta e implícita

 Derivadas parciais de diferentes ordens
 Fórmula de Taylor multivariável

 Pontos extremos de funções com várias variáveis
 Máximos e mínimos ligados

  
Equações Diferenciais Ordinárias

 Introdução
 Equação diferencial de variáveis separáveis e homogénea

 Equação diferencial exacta e de Bernoulli
 Equação diferencial linear de 1ª ordem com coeficientes constantes

  
Transformada de Laplace

 Definição e principais transformadas
 Propriedades e teoremas 

 Transformada Inversa 
 Resolução de equações diferenciais pela Transformada de Laplace

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Series
 Definitions and general

 Harmonic series, geometric, the Mengoli
 Theorems on series

 Convergence criteria for series of nonnegative terms
 Series with a non-positive

 Alternating series and Leibniz criterion
 Series of functions and powers

 Taylor series and Fourier
  

Functions of Multi Variables
 Definition and geometric representation

 continuity
 Partial derivatives and directional

 total differential
 Derivative Derivation of composite function and implicit

 Partial derivatives of different orders
 Multivariate Taylor formula

 Extreme points of functions with several variables
 Maximum and minimum 

 
Ordinary Differential Equations

 Introduction and generalities
 Variables separable differential equation and homogeneous

 Accurate differential equation and Bernoulli
 Linear differential equation of 1st order with constant coefficients

  
Laplace Transform

 Definition and main processed
 Properties and theorems

 Inverse Transform
 Solving differential equations by Laplace transform

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O aprofundamento dos conceitos matemáticos anteriores, bem como a sua adequação às necessidades de um curso
superior onde o suporte matemático é fundamental, são os aspectos mais significativos da unidade curricular de AM2.

  
Note-se também que os objectivos e conteúdos de AM1 são similares aos de outros cursos de Engenharia, seja
transversalmente na ESTG/IPPortalegre ou noutras Escolas de diferentes instituições de ensino superior.



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

 The learning of mathematical concepts previous as well as its adequacy to the needs of a higher education course
where the mathematical support is critical, are the most significant aspects of the course of AM2.

  
Note also that the objectives and contents of AM2 are similar to other engineering courses, in the ESTG / IPPortalegre
different schools and institutions of higher education..

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Após uma contextualização oral e apresentação de exemplos demonstrativos, procede-se à resolução de exercícios de
aplicação, bem como à problematização de situações de cariz prático.

  
1.Avaliação de frequência

 Teste escrito.
 Avaliação complementar opcional (trabalhos individuais ou de grupo; realização de projectos; resolução de problemas

práticos) com 1/3 da ponderação.
 2. Avaliação por Exame

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Oral presentation, demonstrative examples and resolution of practical cases.
  

Evaluation by Test
 1st Test 100%

 Or 
1st Test 70% and individual or group work; projects; solving practical problems 30%

  
Evaluation by Exam

 Written Paper 100%
 

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

 A contextualização e apresentação de exemplos práticos visam não só o devido enquadramento dos conteúdos, mas
também a motivação dos estudantes.

 Tendo esta unidade curricular de AM2 uma vertente teórica importante, sendo os estudantes de proveniência muito
diversificada e apresentando restrições horárias significativas, a abordagem por exemplos práticos e de
problematização revelam-se factores positivos.

 A avaliação por teste escrito está relacionada com as vertentes teórica e prática desta unidade, bem como os
trabalhos opcionais permitem a concretização dos objectivos e conteúdos pelos estudantes.

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

 The contextualization and presentation of practical examples aimed the framework for the content and the motivation
of students.

  
Since this course of AM2 an important theoretical aspect, being students of very diverse origin and showing significant
schedule restrictions, the approach of questioning and practical examples to show positive factors.

  
The exam by written is related to the theoretical and practical aspects of this unit, as well as work options allow the
achievement of objectives and content for students.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 • Kreyszig, E., Advanced Engineering Mathematics (John Wiley & Sons, 9th Edition, 2006)
 • Piskounov, N., Cálculo Diferencial e Integral, Vol II (Ed. Lopes da Silva, 1997)

 • Swokovski, E.W., Cálculo e Geometria Analítica, Vol. II (McGraw-Hill do Brasil, São Paulo, 1983)
 • Bronson, R., Moderna Introdução às Equações Diferenciais (McGraw Hill do Brasil, São Paulo, 1976)

 

Mapa IX - Teoria da Computação / Computing Theory

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Teoria da Computação / Computing Theory

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Jorge Miguel Calha Rainho Machado (T-15;TP-15)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.



 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Em primeiro lugar os alunos devem aprender a trabalhar com modelos computacionais comuns: os autómatos finitos,
as gramáticas e as expressões regulares. Pretende-se que os alunos dominem a teoria das linguagens regulares e que
consigam aplica-la às problemáticas associadas às máquinas de estados determinísticas e não determinísticas. Com
isto espera-se que os alunos fiquem aptos a definir gramáticas e expressões passíveis de ser transformadas em
autómatos e vice-versa com o intuito de dominar o parsing de linguagens protocolares representadas em texto.

  
Em segundo lugar pretende-se que os alunos sejam capazes de aplicar os conhecimentos do objectivo número um
para criar compiladores/interpretadores de linguagens regulares com o objectivo de automatizar máquinas de estados
e criar ferramentas de parsing. Pretende-se que estas ferramentas sejam capazes de receber um input textual e criar
uma árvore de estruturas passível de ser computada por um sistema automático.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 First of all the students should lear to work with computational models like finite automats, grammars and regular
expressions. It is an objective the students understand the theory of regular languages and apply it to deterministic
and not deterministic state machines. It is expected that the students can be capable of define grammars and regular
expressions and translate them to finite state machines and vice-versa with the final objective of understand language
parsing for protocols based on text.

  
In second place it is an objective the students be capable of apply their knowledges learned in previous objectives in
order to create compilers of regular languages to automate parsing tasks. It is supposed that students can use text
inputs and create structured trees to be computed by automatic systems.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Automação e Linguagens Regulares
 a) Autómatos finitos deterministas.

 b) Propriedades de fecho de linguagens regulares.
 c) Equivalência e minimização de autómatos finitos deterministas.

 d) Autómatos finitos não deterministas.
 e) Equivalência de autómatos finitos deterministas e não deterministas relativamente às linguagens reconhecidas.

 f) Gramática, gramática livre de contexto e gramática regular.
 g) Expressões regulares.

 h) Conversão entre as diferentes representações de linguagens regulares: da gramática regular para a expressão
regular e da expressão regular para a gramática regular; da expressão regular para o autómato finito não determinista
com movimentos épsilon;  do autómato finito determinista para a gramática regular; da gramática regular para o
autómato finito não determinista.

 2. Compiladores
 a) Estrutura de um compilador.

 b) Análise Lexical, Sintáctica e Semântica.
 c) Ferramentas Lex e Yacc.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Automation and Regular Languages
 a) Deterministic Finite Automats.

 b) Close properties of regular languages.
 c) Minimization of Deterministic Finite Automats.

 d) Not Deterministic Finite Automats.
 e) Translation of DFA and NDFA to other languages.

 f) Grammars, Free context grammars and regular grammars.
 g) Regular expressions.

 h) Translation (Mapping) between representations of regular languagens, automats, grammars and regular
expressions.

 2. Compilers
 a) Compiler structure.

 b) Lexical, Syntactic and Semantic analysis.
 c) Lex e Yacc tools.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O ponto um tem base teórica e servem para introduzir os conceitos de automação necessários para formar o aluno
segundo o primeiro objectivo da unidade. Com isto os alunos ficarão aptos a desenvolver autómatos, linguagens
regulares e expressões regulares passíveis de ser transformadas entre si segundo técnicas automáticas também elas
leccionadas na alínea h) dos conteúdos.

  
O ponto dois é de cariz prático e serve para formar o aluno na tecnologia necessária para construir um compilador
operacional capaz de ser parametrizado com uma gramática. Com estas ferramentas os alunos ficam aptos a
responder ao objectivo dois da unidade e aprendem a desenvolver um parser real.



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

 The first point is theoretic and has the intent of introduce the concepts necessary to train students according to the
first objective of the unit. With this point the students will be ready to develop automats, grammars and regular
expressions capable of be translated between them according to the learned techniques.

  
The second point is practical and has the intent of train the student for compilers and parsers technology based on
regular grammars. With these tools the students can answer to second objective learning to develop a real parser.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Juntamente com a teoria serão apresentados aos alunos exercícios semanais que serão sempre iniciados nas aulas e
terminados em casa. 

  
Durante a parte dois do programa serão fornecidos exemplos que irão evoluir até se chegar a um compilador exemplo
completo. Estes exemplos serão sempre testados pelos alunos nos últimos 30 minutos de aula.

  
O projecto será desenvolvido em grupos de três ou quatro elementos pois é um trabalho moroso e carece de várias
fases de implementação que desta forma são distribuídas pelo grupo.

  
1.Avaliação por frequência

 Trabalhos práticos sobre automação e linguagens regulares
 10%

 Teste escrito
 40%

 Projecto de compiladores
 50%

  
2. Avaliação por exame

 Teste escrito
 50%

 Projecto de compiladores
 50%

  
Os exercícios práticos são um estímulo para os alunos concluírem a unidade por frequência. Na avaliação por exame
os exercícios não são contabilizados e essa componente para a componente escrita. 

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Together with the theory students will be asked to deliver weekly exercices allays started on the class. 
  

In the second half of the unit will be given several samples of code to the students so they can complete unit reach the
final phase of the compiler development. These samples will be tested on the final of the classes. 

 The project will be developed in groups of three elements because is a hard work with several phases which could be
distributed by the group elements.

  
1.Regular Evalulation

 Practical works 10%
 Written test 40%

 Compilers project 50%
  

2. Exam evaluation
 Written test 50%

 Compilers project 50%
  

The exercises are a bonus for students try to conclude the unit in regular time. In the exam the exercises are not used
in the formula.

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

 Pretende-se que os alunos estejam aptos a desenvolver interpretadores de linguagens regulares, como tal é
fundamental que dominem as técnicas de desenho e operação de linguagens regulares. A primeira parte dos
conteúdos serve para formar os alunos no sentido de perceberem os modelos e conseguirem executar manualmente
os passos dos algoritmos de interpretação. Para cumprir esse objectivo os alunos fazem exercícios práticos de
execução manual dos passos dos interpretadores e treinam em casa com mais exercícios fornecidos nas aulas. Estes
exercícios são feitos em papel para não distrair os alunos para problemas tecnológicos.

  
Pretende-se em segundo lugar que os alunos consigam desenvolver um interpretador/compilador de uma linguagem e
por isso são leccionados os componentes clássicos de um compilador e pede-se aos alunos que implementem e
testem programas automáticos que executam essas fases. Esta fase consiste ainda em exercícios da parte de
compiladores os quais são iniciados durante as horas de contacto e terminados em casa com validação nas horas de
contacto seguintes. Este conjunto de exercícios já envolve programação. Pretende-se por fim que os alunos consigam
usar os compiladores em casos reais. Para isso são ensinadas ferramentas aceites pela comunidade, o Lex e o Yacc,



para que os alunos desenvolvam um projecto semelhante ao que seria um caso profissional, no qual as ferramentas
de parsing são conhecidas e o aluno tem de usa-las para criar o compilador da linguagem específica do projecto.

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

 It is an objective the students are prepared to develop interpreters of regular languages, in that sense it is mandatory
that the students can design and make regular languages operational. 

  
 
The first half of the unit serves to train students in order to they understand the models and execute them manually
following the steps of the interpretation alghoritms. This is the meaning of the exercicises and theory.

 The objective is to abstract the students from technology problems.
  

Secondly it is intended that the students can develop the interpreters and compiles using a given language. For this
reason they are taught the components of a classic compiler and is asked to the students implement and test
authomatic programs to execute these phases. This phase consists in practical exercises started in classes and
finished at home. These exercises are programed and is intended that the students use real scenarios of compiler
creation using comunitary tools like Lex and Yacc, in order to give student the experience in real case scenario tools.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. Sernada, C., ” Introdução à Teoria da Computação”, Editorial Presença, 1993.
 2. Hopcroft, J., Motwani. R. e Ullman. J.. “Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation Addison

Wesley”, 2001.
 3. Sipser, M., “Introduction to the Theory of Computation”, PWS Publishing Company, 1997.

 4. Aho, A., Sethi, R. e Ullman, J., “Compilers: Principles, Techniques and Tools”, Adison-Wesley, 1986.

 

Mapa IX - Algoritmos e Estruturas de Dados / Algorithms and Data Structures

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Algoritmos e Estruturas de Dados / Algorithms and Data Structures

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Manuel Tremoceiro Baptista (TP-60;PL-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Estudo das várias estruturas de dados, algoritmos de pesquisa, de ordenação, e de grafos.
 Capacidade de conceção e análise de algoritmos.

 Criar competências para a utilização de Tipos Abstratos de Informação no desenvolvimento de programas.
 Conhecer e saber construir desde as estruturas de dados elementares até às avançadas.

 Conhecer e saber construir os vários algoritmos de ordenação e pesquisa e as várias otimizações.
 Criar competências para saber escolher o melhor algoritmo para um determinado problema.

 Conhecer as várias propriedades dos grafos.
 Conhecer os principais algoritmos dos grafos.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Study of different data structures, searching, sorting and graph algorithms.
 Design and analysis of algorithms.

 Develop skills for using abstract data types (ADT) in program development.
 Know and develop elementary and advanced data structures.

 Know and develop different sorting and searching algorithms, am different optimizations.
 Develop skills to choose different algorithms for different problems.

 Know different graph properties.
 Know the fundamental graph algorithms.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Tipos Abstratos de Informação (TAI).
 Fundamentos da Análise de Algoritmos (Crescimento de Funções, Notação Big-Oh, complexidade computacional).

 Estruturas de dados elementares, árvores e recursão, tipos abstratos de informação elementares (Pilhas, Filas, Grafos,
Strings, Conjuntos).

 Ordenação: Métodos elementares; Quicksort; Mergesort; Priority Queues e Heapsort.
 Pesquisa: Symbol Tables e Binary Search Trees; Balanced Trees; Hashing.

 



Grafos: Propriedades e tipos de grafos; Pesquisa em grafos; Digraphs (grafos direccionais) e DAG’s (grafos
direccionais acíclicos); Minimum Spanning Trees (Árvores de custo mínimo); Menor caminho.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Abstract Data Types (ADT).
 Fundamentals of algorithm analysis (function grows, Big-Oh notation, computational complexity).

 Elementary data structures, trees and recursion, elementary ADTs (stacks, queues, graphs, strings, sets).
 Sorting: Elementary methods; quicksort; mergesort, priority queues and heapsort.

 Searching: Symbol tables and binary search trees; Balanced trees; hashing.
 Graphs: properties and types of graphs; graph search; Digraphs (direct graphs) and DAG’s (direct acyclic graphs);

Minimum spanning trees; shortest path.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O conteúdo relacionado com os Tipos Abstratos de Informação (TAI) vai permitir ao aluno perceber o que é um TAI,
como o utilizar corretamente e as vantagens de o utilizar. Isto permite cumprir o objetivo relacionado com criar
competências para a utilização do TAI.

 O conteúdo sobre os fundamentos da análise de algoritmos são ferramentas que permitem analisar os algoritmos
estudados. Isto irá permitir ao aluno desenvolver capacidades de conceção a análise de algoritmos e também criar
competências para saber escolher o melhor algoritmo para cada problema concreto.

 Os restantes objetivos resultam diretamente do estudo das estruturas de dados, da ordenação, da pesquisa e dos
grafos.

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

 The course concept related to abstract data types will allow students to understand what is an ADT, how to use the
ADT and the advantages of using the ADT, ensuring the students will have the skills on how to use an ADT.

 Course content related to algorithm analysis are tools that will allow students to analyze the studied algorithms. This
will allow students to develop skills related to design and analysis of algorithms and also to develop skills to choose
different algorithms for different problems.

 The remaining learning outcomes come directly from the study of data structures, sorting, searching and graphs.
 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teórico-práticas com exposição da matéria e apresentação de exemplos/casos de estudo.
 Aulas práticas com elaboração de exercícios sobre a matéria dada e implementação de exercícios de programação.

 Avaliação de frequência:
 Um Teste (40%) com toda a matéria. O teste tem nota mínima de 8.

 Dois trabalhos práticos (20% + 40%). Os trabalhos têm nota mínima de 10.
 Os trabalhos são feitos em grupos de 2 a 3 alunos. O primeiro trabalho prático é para o aluno adquirir prática de

programação com ponteiros, estruturas de dados dinâmicas e compilação separada.
 Segundo trabalho prático de programação com Tipos Abstratos de Informação, estruturas de dados avançadas e

algoritmos (ordenação, pesquisa e grafos).
 Os trabalhadores estudantes são dispensados das aulas práticas, mas ficam obrigados a realizar os trabalhos

práticos.
 2. Avaliação por Exame

 Igual à avaliação de frequência.
 O aluno pode aproveitar os trabalhos práticos das avaliações anteriores, desde que atinjam a nota mínima.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures presenting the course contents and illustrated with examples and use cases.
 In practical lessons written exercises and programming exercises are developed.

 1. Evaluation during the semester:
 One written test (40%), containing all the course contents. The written test has a minimum grade of 8.

 Two practical works of programming (20% + 40%). Each practical work has a minimum grade of 10.
 The practical works are made in groups of 2 to 3 students. The first practical work aims to train the students with

pointers, dynamic data structures, modular compilation. The second practical work includes abstract data types,
advanced data structures and algorithms (sorting, searching and graphs).

 Working students may not attend practical lessons, but they must implement the practical works.
 2. Evaluation by exam:

 Is the same as the evaluation during the semester.
 Students can use grades of practical works from previous evaluations, but only if they have the minimum grade.

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

 As aulas teórico-práticas permitem apresentar os conceitos teóricos relacionados com a análise de algoritmos. Mas
também apresentar e estudar as estruturas de dados, os algoritmos de ordenação, os algoritmos de pesquisa, e os
algoritmos de grafos. Isto permite cumprir os objetivos identificados como “conhecer” e “criar competências”.

 As aulas práticas permitem implementar e/ou usar estruturas de dados e algoritmos sempre no contexto dos tipos
abstratos de informação (TAI). E os trabalhos práticos permitem cimentar aqueles conceitos. Estas componentes
práticas permitem atingir os objetivos relacionados com o “saber construir” e o “criar competências para utilizar os
TAI.

 



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

 Lectures will introduce theoretic concepts related to algorithmic analysis. But also, present and study, data structures,
sorting algorithms, searching algorithms, and graph algorithms. This will ensure skills identified as “know” and
“develop skills”.

 Practical lessons will allow students to implement and use data structures and algorithms, using abstract data types.
Practical works will allow strengthening the skills related to structures and algorithms. This will ensure skills identified
as “develop …” and develop skills for using ADTs.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Robert Sedgewick, “Algorithms in C, Parts 1-4: Fundamental, Data Structures, Sorting, Searching”, 3ª Edição, Addison
Wesley Professional, 1998.

  
Robert Sedgewick, “Algorithms in C, Part 5: Graph Algorithms”, 3ª Edição, Addison Wesley Professional, 2002.

  
Thomas Cormen, Charles Leiserson, Ronald Rivest, Clifford Stein, “Introduction to Algorithms”, 2ª Edição, MIT Press,
2001.

  
Jon Kleinberg and Éva Tardos, “Algorithm Design”, Addison Wesley, 2005.

  
Rocha, A., Estruturas de Dados e Algoritmos em C, FCA – Editora de Informática, 20082.

  
Baptista, L., “Programação Estruturada Linguagem ANSI-C”, ESTGP, 1996.

  
Gonçalves, J., “Programação com Linguagem C”, Edições Sílabo, 1993.

  
Kernighan, B. e Ritchie, D., “The C Programming Language”, Second Edition Prentice Hall, 1988.

 
 

Mapa IX - Arquitectura de Computadores / Computer Architecture

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Arquitectura de Computadores / Computer Architecture

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Sérgio Duarte Correia (T-30;TP-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Entender o funcionamento de um sistema microcontrolador; Conhecer o funcionamento interno de um
microprocessador MCS-51; Utilizar um sistema de desenvolvimento integrado para desenvolvimento de aplicações;
Projectar pequenos sistemas microcontroladores utilizando linguagens de baixo e alto nível.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understand the operation of a microcontroller system; Know the inner workings of a microprocessor MCS-51; Use an
integrated development system for application development; Projecting small systems using microcontrollers
languages   of low and high level.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores; Perspectiva Histórica; Arquitectura de Von-Neumann; Do INTEL 8080
ao INTEL PENTIUM; Conceitos básicos sobre microprocessadores; 

  
Microcontroladores MCS-51; Família MCS-51; Introdução ao Assembler e compiladores; Registos 8051; Descrição dos
modos de endereçamento; Operações básicas em Assembler; Estruturas de controlo de fluxo de execução;
Subrotinas; Temporizadores; Canal Série; Processamento de interrupções; Comunicações e Barramentos de
Comunicação Comunicação série/paralela; Comunicações síncrona/assíncrona; Protocolos de rede (RS232, RS485,
…); Barramentos de comunicação (I2C, SPI, CAN); Sistemas Periféricos; Leitura e codificação de teclados;
Dispositivos e interfaces para visualização de dados; Interfaces Analógicas; Programação de Microcontroladores em
Linguagem C; Tipos de Dados; Modelos de memória; Estruturas de um programa em C.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 



From Digital Systems for Microprocessors; Historical Perspective; Von Neumann architecture; From 8080 to INTEL
INTEL PENTIUM; Basics microprocessors;

  
Microcontrollers MCS-51, MCS-51 Family, Introduction to assembler and compilers; Records 8051; description of
addressing modes; Assembler Basic Operations; structures control the flow of execution; Subroutines; Timers;
Channel Series; processing interruptions; Communications Buses and communication communication series /
parallel; Communications synchronous / asynchronous, network protocols (RS232, RS485, ...); communication buses
(I2C, SPI, CAN), Peripheral Systems, Reading and coding keyboards; devices and interfaces for viewing data; Analog
Interfaces; programming Microcontrollers in C language, data Types, models of memory structures a program in C.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos abordam com detalhe toda a estrutura interna e de periféricos de uma arquitectura de
computadores específica (MCS51). Através da abordagens às linguagens de programação assembler e C, aplicadas à
familia de processadores em análise, o aluno toma conhecimento de situações concretas, podendo aplicar os
conhecimentos no desenvolvimento de sistemas. A componente prática e laboratorial implementa pequenos
programas através de simulação e aplicação real dos conhecimentos obtidos, contribuido para alcançar a totalidade
dos objectivos.

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

 The syllabus discuss in detail all peripherals and internal structure of a specific computer architecture (MCS51).
Through the approaches to the programming languages   C and assembler, applied to the family of processors under
review, the student becomes aware of specific situations and can apply the knowledge in systems development. The
practical laboratory and small implements programs through simulation and real application of knowledge obtained,
contributed to achieve all the objectives.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Os conteúdos programáticos são apresentados em aulas teóricas e complementados em aulas teórico-práticas, onde
além da exercitação dos conceitos é utilizado um ambiente de simulação para teste das implementações. O trabalho é
complementado com a implementação em ambiente real de pequenos programas em consolas para validação de
funcionamento.

  
Avaliação por Frequência

 - Realização de prova escrita 70 %
 - Trabalhos laboratoriais 30 %

  
Avaliação por Exame:

 - Realização de prova escrita 70 %
 - Trabalhos laboratoriais 30 %

  
Nota: A nota obtida no decorrer das aulas práticas transita para as várias épocas de avaliação por exame. Não é
permitido realizar ou repetir trabalhos previamente realizados.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The syllabus is presented in lectures and supplemented in practical classes where drilling beyond the concepts used
is a simulation environment for testing implementations. The work is complemented with the implementation in the real
environment of small programs operating consoles for validation.

  
Assessment by Frequency

 - Conducting written test 70%
 - Laboratory work 30%

  
Evaluation by Examination:

 - Conducting written test 70%
 - Laboratory work 30%

  
Note: The grade obtained in the course of practical lessons carried over to the various evaluation times for
examination. You may not engage or repeat work previously performed.

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

 Na metodologia de ensino apresentada é dada especial atenção à componente de simulação e implementação prática
dos conteúdos abordados nas aulas teóricas, permitindo que o aluno entenda as matérias em estudo, conseguindo-se
atingir os objectivos propostos.

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

 In the teaching methodology presented, is given special attention to the component simulation and practical
implementation of the content covered in lectures, enabling students to understand the subjects in the study,
achieving the objectives proposed.



 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 José Delgado e Carlos Ribeiro, “Arquitectura de Computadores”, FCA – Editora de Informática
  

Herbert Taub, “Circuitos Digitais e Microprocessadores”, McGraw Hill
  

Victor Gonçalves, "Sistemas Electrónicos com Microcontroladores", ETEP – Edições Técnicas e Profissionais
  

Denys E. C. Nicolosi e Rodrigo B. Bronzeri, "Microcontrolador 8051 com linguagem C - Prático e Didático - Família
AT89S8252 Atmel", Erica

 

Mapa IX - Probabilidades e Estatística / Probability and Statistics

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Probabilidades e Estatística / Probability and Statistics

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Cristina Paula da Silva Dias (TP-60)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Pretende-se que o estudante conheça, compreenda e aplique as técnicas conteúdos mais elementares e importantes
sobre Probabilidades e Estatística.

 Na componente de Estatística, apresentam-se as técnicas estatísticas clássicas que permitem a descrição, análise e
interpretação da informação recolhida sobre variáveis quantitativas. Os métodos de amostragem e de inferência
estatística também são abordados uma vez que são um dos principais instrumentos do método científico.

 A componente de Probabilidades apresenta as ferramentas probabilistas fundamentais a um bom acompanhamento
dos conceitos e resultados estatísticos.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended that students know, understand and apply the techniques most basic and important content on
Probability and Statistics.

 In component Statistics, presents the classical statistical techniques that allow the description, analysis and
interpretation of information collected on quantitative variables. The sampling methods and statistical inference are
also covered since they are one of the main instruments of the scientific method.

 The component provides the tools Odds probabilistic key to a good monitoring of statistical concepts and results.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Análise Preliminar de Dados Estatísticos: Introdução à Estatística. Conceitos fundamentais. Organização de dados.
Apresentação de dados. Representações gráficas. Medidas de Localização, Dispersão e Assimetria.

 Probabilidades: Experiência Aleatória. Espaço de Resultados. Acontecimentos. Conceitos de Probabilidade.
Probabilidade Condicional. Teorema de Bayes. Acontecimentos Independentes. Teorema da Probabilidade Total.
Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas. Função Massa de Probabilidade. Função Distribuição. Distribuições
Discretas: Uniforme Discreta, Bernoulli, Binomial, Poisson. Distribuições Contínuas: Uniforme, Exponencial, Normal.

 Estimação e Testes de Hipóteses: Inferência Estatística. Estimação Pontual de parâmetros: Estimadores e
Propriedades. Distribuições Amostrais: Normal, Distribuição do Qui-Quadrado, t-Student, F-Snedcor. Intervalos de
Confiança. Conceito e definição de Testes de Hipóteses. Erros de tipo I e tipo II. 

 Regressão Linear 
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Preliminary Analysis of Statistical Data: Introduction to Statistics. Fundamental concepts. Organization data.
Presentation of data. Graphical representations. Measures of Location, Dispersion and Asymmetry.

 Probability: Random experiment. Results of space. Events. Concepts of Probability. Conditional Probability. Bayes
Theorem. Independent Events. Total Probability Theorem. Discrete and Continuous Random Variables. Probability
Mass Function. Distribution Function. Discrete Distributions: Discrete Uniform, Bernoulli, Binomial, Poisson.
Continuous Distributions: Uniform, Exponential, Normal.

 Estimation and Hypothesis Testing: Statistical Inference. Estimation of parameters: Estimators and Properties.
Sampling Distributions: Normal Distribution Chi-square, Student's t, F-Snedcor. Confidence Intervals. Concept and
definition of Hypothesis Testing. Errors of type I and type II.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 



A contextualização e apresentação de exemplos práticos visam não só o devido enquadramento dos conteúdos, mas
também a motivação dos estudantes.

 Tendo esta unidade curricular de Probabilidade e Estatística uma vertente prática importante, a abordagem por
exemplos práticos e de problematização revelam-se factores fundamentais.

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

 The contextualization and presentation of practical examples aimed not only the framework for the content, but also
the motivation of the students.

  
This course Probability and Statistics has a practical important approach. So the practical examples and questioning
reveal fundamental factors.

  

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Após uma contextualização oral e apresentação de exemplos demonstrativos, procede-se à apresentação de
exercícios de aplicação.

  
1.Avaliação de frequência

 Na avaliação por frequência serão realizados dois testes escritos.
 A média final será a média aritmética das notas obtidas nos dois testes escritos.

 Para obter aprovação à unidade curricular a nota final deverá ser igual ou superior a 9,5 valores.
 Caso o aluno(a) não realize um dos testes escritos, opta automaticamente pelo regime de avaliação por Exame Final.

 A matéria para avaliação em cada teste escrito será definida nas aulas pelo docente, antes da data prevista para
realização do teste escrito.

 2. Avaliação por Exame
  

Exame Final
 O regime de avaliação por Exame Final, em época normal, consiste na realização de um exame.

 A nota Final será a da prova de exame e terá de ser igual ou superior a 9,5 valores para obter aprovação à unidade
curricular.

  
Nota: Os alunos podem utilizar máquina de calcular (pessoal e intransmissível)

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Oral Presentation, demonstrative examples and resolution of practical cases.
 • The assessment will be carried out by frequency two written tests:

 1st Test 50%
 2nd Test 50%
 • The final average is the arithmetic average of the marks obtained in the two written tests.

 • To pass the course final grade must be equal or higher than 9.5.
 • If the student (a) does not hold a written test, automatically chooses the assessment regime for Final Exam.

 • The material for evaluation in each written test will be defined by the teacher in class before the scheduled date of the
written test.

 Evaluation by Exam
 • Written Paper 100%
 • A note will be the final proof of the examination and will be equal to or higher than 9.5 for approval to the course.

 Note: Students may use a calculator (not transferable)

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

 A resolução de exercícios de práticos usando dados reais possibilita o aluno: conhecer a linguagem estatística,
construir e interpretar tabelas e gráficos, calcular medidas descritivas e interpretá-las, conhecer as técnicas de
probabilidade, identificar as técnicas de amostragem e sua utilização, aplicar testes comparativos entre grupos,
trabalhar com correlação e análise de regressão, analisar e interpretar conjuntos de dados experimentais.

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

 The resolution of practical exercises using real data enables the student: know the language statistics, construct and
interpret tables and graphs, calculate statistical descriptive measures and interpret them, know the techniques of
probability sampling techniques to identify and use, apply tests comparisons between groups, working with
correlation and regression analysis, analyze and interpret experimental data sets.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 GUIMARÃES, Rui Campos, Estatística, Edição Revista, McGraw-Hill, (1999) 
 Bailey, K.D.,Methods of Social Research, 3ªrd ed., The Free Press,(1987)

 ERENSON, Mark , Basic Business Statístics, Prentice-Hall, (2001)
 TIAGO DE OLIVEIRA,J., Probabilidades e Estatística. Conceitos, Métodos e Aplicações, Vol. I e II, McGraw-Hill, (1990)

 FONSECA, J. Simon & MARTINS, G. de Andrade, Curso de Estatística, Atlas, 2º ed. (2001).
 MURTEIRA, Bento J. F., Análise Exploratória de Dados- Estatística Descritiva, McGraw-Hill., 2º.ed, (2007).

 MURTEIRA, Bento J. F., Probabilidades e Estatística, McGraw-Hill. 2ªed. (2007).
 REIS, Elizabeth -, Estatística Descritiva, Sílabo, 4ªed, 2001. 



REIS, Elizabeth -, Estatística Aplicada, Sílabo, 4ªed, 2001
 G. CALOT Cours de Statistique Descritive Dunod, (1973),
 H. CRAMER, The Elements of Probability Theory and some of its Applications, J. Wiley & Sons, 5ªed (1995),

 P G. HOEL, introduction to mathematical Statistics. Wiley & Sons., 5ª ed, (1984)

 

Mapa IX - Bases de Dados I / Databases I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Bases de Dados I / Databases I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Secundino Domingos Marques Lopes (T-30;TP-15;PL-15)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 No domínio dos Sistemas de Informação as Bases de Dados representam um papel fulcral. Soluções de bases de
dados são fundamentais para todas as instituições que necessitam de armazenar, analisar e criar relatórios sobre os
dados. No final da unidade curricular o aluno deve: (1) Compreender um problema do mundo real e encontrar um
modelo que o represente; (2) Compreender e utilizar o modelo de Entidade Associação; (3) Desenhar, implementar e
utilizar bases de dados Relacionais; (4) Desenhar, conceber e optimização de Sistemas de Bases de Dados; (5)
Instalação, configuração, e administração da plataforma Microsoft SQL Server para o desenvolvimento de bases de
dados relacionais; (6) Manipular dados em Bases de Dados Relacionais usando a linguagem SQL (Structured Query
Language); (7) Extrair informação de Bases de Dados Relacionais usando a linguagem SQL; (8) Manter a integridade
numa Base de Dados; (9) Programar em Bases de Dados (Triggers e Stored Procedures).

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 In the field of the Information Systems, Databases represent a pivotal role. Databases solutions are fundamental to all
institutions that need to store, analyze and report on data. At the end of the course the student should: (1)
Understanding a real world problem and find a model that represents, (2) Understand and use the Entity Association
Model, (3) Design, implement and use relational databases and (4) Design and optimization of database Systems, (5)
Installation, configuration, and administration of Microsoft SQL Server platform for the development of relational
databases; (6) Manipulating Data in relational Databases using language SQL (Structured Query Language), (7) Extract
information from Relational Database using the language SQL; (8) Maintaining integrity in a database; (9) Programming
in Databases (Triggers and Stored Procedures).

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Fundamentos de Base de Dados e modelação de dados: (a) Sistemas de Gestão de Ficheiros (SGF); (b) Sistemas de
Gestão de Bases de Dados (SGBD); (c) O Modelo Relacional; (d) O Modelo Entidade Relação (ER); (e) Plataforma de
desenvolvimento de bases de dados Microsoft SQL Server.

 2. Sructured Query Language (SQL): (a) SQL - Data Manipulation Language (DML): Sintaxe SQL, Operadores, sub-
consultas; Funções de agregação; Funções de datas e horas; Cláusula GROUP BY e HAVING; Operações sobre
conjuntos; (b) SQL - Data Definition Language (DDL): Descrição de dados em SQL: Instruções CREATE, ALTER e
DROP. 

 3. SQL - Views e Índices: Criação e manipulação de vistas; Criação e manipulação de índices. 
 4. Linguagem T-SQL: Variáveis; Mecanismos de controlo da linguagem T-SQL; Stored Procedures; Triggers

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Fundamentals of Databases and data modeling: (a) File Management System (FMS), (b) Management Systems
Database (DBMS), (c) The Relational Model (d) The Entity Relationship Model (ER), (e) Microsoft SQL Server as a
development Platform.

 2. Sructured Query Language (SQL): (a) SQL - Data Manipulation Language (DML) SQL Syntax, Operators, sub-queries,
Aggregate functions, date and time functions, GROUP BY and HAVING Clause; Operations on sets, (b ) SQL - Data
Definition Language (DDL): description of data in SQL: CREATE, ALTER, and DROP.

 3. SQL - Views and Indexes: Creation and manipulation of views; creation and manipulation of indexes.
 4. T-SQL language: Variables, Control mechanisms of T-SQL, Stored Procedures, Triggers

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conceitos de bases de dados são vitais para o desenvolvimento formativo do aluno. Outras Unidades Curriculares
utilizam estas competências como suporte ao desenvolvimento de competências em outros domínios científicos do
curso. A 1ª parte dos conteúdos (Fundamentos de Base de Dados e modelação de dados) com uma duração de 16
horas de contacto, tem por objectivo a apresentação dos conceitos teóricos sobre bases de dados do tipo relacional.

 



A 2ª parte dos conteúdos (Sructured Query Language (SQL)) permite aos alunos o desenvolvimento de um conjunto
de competências, mais práticas, relacionadas com o desenvolvimento, manipulação e programação de bases de
dados.

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

 The concepts of databases are vital to the development of formative student. Other Curricular Units utilize these skills
to support the development of skills in other areas of scientific progress. The 1st part of the content (Fundamentals of
Database and data modeling) with a duration of 16 hours of contact, aims at the presentation of theoretical concepts
on relational databases.

 The 2nd part of the contents (Sructured Query Language (SQL)) allows students to develop a set of skills, more
practice, related to the development, programming and manipulation of databases.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A Unidade Curricular utiliza como guião a sebenta desenvolvida pelo docente e que contempla os conteúdos
programáticos apresentados. Inclui os conceitos teóricos sobre bases de dados do tipo relacional assim como uma
componente prática detalhada, para implementação na sala de aulas. 

 Para o desenvolvimento de bases de dados optou-se pelo Sistema de Gestão de Bases de Dados (SGBD) Microsoft
SQL Server 2008.

 1.Avaliação de frequência: 3 trabalhos individuais (25%), dois testes individuais (50%) e um trabalho de grupo (25%). 
 2. Avaliação por Exame: componente Fundamentos de Base de Dados e modelação de dados (50%) e componente

Sructured Query Language (SQL) (50%)
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 This course uses the script as greasy developed by the teacher and that includes the syllabus presented. Includes
theoretical concepts on relational databases as well as a detailed practical component, for implementation in the
classroom.

 For the development of databases was chosen Management System Database (DBMS) Microsoft SQL Server 2008.
 1. Assessment frequency: 3 individual assignments (25%), two individual tests (50%) and group work (25%).

 2. Evaluation by final exam: Fundamentals component database and data modeling (50%) and component Sructured
Query Language (SQL) (50%)

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

 Considerando que a metodologia está orientada no sentido da aplicação prática dos conceitos teóricos apreendidos a
situações próximas e muitas vezes importadas do contexto organizacional/empresarial, pode-se afirmar que a
metodologia de ensino descrita é a mais adequada para motivar o aluno a envolver-se de forma activa no seu próprio
processo de aprendizagem.

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

 Whereas the methodology is oriented towards practical application of theoretical concepts learned in situations close
and often imported from organizational context/business, it can be stated that the teaching methodology described is
most appropriate to motivate students to engage actively in their own learning process.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. José Luís Pereira, “Tecnologias de Bases de Dados”, FCA – Editora de Informática, 1997.
 2. Ramakrishnan R., Gerhke J., “Database Managment Systems”, Second Edition McGraw-Hill, 2000.

 3. Secundino Lopes, “Sebenta de Bases de Dados”, Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico
de Portalegre, 2012.

 
 

Mapa IX - Programação Orientada a Objectos / Object-Oriented Programming

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Programação Orientada a Objectos / Object-Oriented Programming

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Manuel Tremoceiro Baptista (T-30;TP-15;PL-15)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 



Compreender os princípios da linguagem orientada a objectos. Criar competência na programação em linguagem
orientada a objectos (C++). Criar competências de análise orientada a objetos (UML).

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understand the principles of object oriented languages. Develop skills in object oriented programming (C++). Develop
skills in object oriented analysis (UML)

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Introdução à linguagem orientada a objetos.
 Conceitos da linguagem orientada a objetos: Abstração; Encapsulamento; Hierarquia; Objetos; Classes.

 Relações entre Classes: Diagrama de classes; Associação; Agregação; Composição; Herança.
 Programação em C++: Construção de Classes; Overload de funções e operadores; Reutilização de classes; Herança e

Polimorfismo, Classes abstratas; Alocação dinâmica de objetos; Templates; Tratamento de exceções.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Introduction to the object oriented language.
 Object oriented language concepts: abstraction; encapsulation; inheritance; object; classes.

 Class relations: class diagram; Association; Aggregation; Composition; inheritance.
 Java programming: Class construction; functions and operator overloaded; reusing classes; inheritance and

polymorphism, abstract classes; dynamic allocation of objects; Templates; exception handling.
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos que incluem os conceitos da linguagem orientada a objetos e da relação entre classes, permitem ao
aluno perceber o paradigma das linguagens orientadas a objetos, e por isso atingir o objetivo identificado como
compreender os princípios da linguagem orientada a objetos.

 Por outro lado, a relação entre classes é um conteúdo transversal à unidade curricular, utilizado sempre que é
necessário apresentar ou construir modelos de relações entre classes. Isto permite criar competências de análise
orientada a objetos.

 Finalmente, as competências relacionadas com a programação orientada a objetos são atingidas com os conteúdos da
programação em C++, que abordam as técnicas usadas em programação orientada a objetos.

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

 The course concepts that include Object oriented language concepts and class relation, will allow students to
understand the object oriented language paradigm, so ensuring that student will have the skill identified as Understand
the principles of object oriented languages.

 Class relation is a core course content, used during the semester whenever class modeling is necessary. This allows
students to develop skills in object oriented analysis.

 Finally, skills related to object oriented programming will be fulfilled with the course contents related to C++
programming. These contents include all the programming techniques used in object oriented programming.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teóricas com exposição da matéria e apresentação de exemplos/casos de estudo.
 Aulas teórico-práticas com elaboração de exercícios de programação.

  
1. Avaliação de frequência 

 Teste escrito (40%), com toda a matéria teórica. O teste tem nota mínima de 8.
 Trabalhos práticos de programação (20% + 40%). Os trabalhos têm nota mínima de 10.

 Estes trabalhos são feitos individualmente ou em grupo de 2 elementos. Um primeiro trabalho (20%) inclui apenas a
parte inicial da matéria e tem como objetivo treinar o aluno na programação OO. O segundo (40%) inclui toda a
matéria.

 Os trabalhadores estudantes são dispensados das aulas práticas, mas ficam obrigados a realizar os trabalhos
práticos.

  
2. Avaliação por Exame

 Igual à avaliação de frequência.
 O aluno pode aproveitar os trabalhos práticos das avaliações anteriores, desde que atinjam a nota mínima.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures presenting the course contents and illustrated with use cases.
 In practical lessons programming exercises are developed.

  
1. Evaluation during the semester:

 One written test (40%), containing all the course contents. The written test has a minimum grade of 8.
 Two practical works of programming (20% + 40%). Each practical work has a minimum grade of 10.

 The practical works are made in groups of 1 to 2 students. The first practical work includes only the initial part of the
course contents and aims to train the students with the object oriented programming paradigm. The second practical
work includes all the course contents.

 Working students may not attend practical lessons, but they must implement the practical works.
  



2. Evaluation by exam:
 Is the same as the evaluation during the semester.

 Students can use grades of practical works from previous evaluations, but only if they have the minimum grade.
 

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

 As aulas teóricas pretendem introduzir os conceitos da programação orientada a objetos e apresentar exemplos/casos
de estudo que ilustrem esses conceitos. Esta parte teórica é complementada com uma parte prática onde os alunos
vão implementar exercícios relacionados com aqueles conceitos. No final do semestre os alunos terão compreendido
os princípios das linguagens orientadas a objetos. A parte prática permite iniciar o aluno na análise e na programação
orientada a objetos.

 Os trabalhos práticos permitem implementar problemas mais complexos e exigentes, que não seriam possíveis
implementar nas aulas. Estes trabalhos práticos aprofundam e cimentam as competências relacionada com a
programação e com a análise orientada a objetos, nomeadamente o segundo, que é um trabalho de maior dimensão, e
que inclui toda a matéria.

 Uma vez que o cumprimento dos objetivos desta unidade exige uma forte componente prática de programação
optámos por dar mais importância à parte prática na avaliação final. Assim, a parte dos trabalhos práticos representa
60% da nota final, uma vez que é nesta parte que o aluno demonstra que atingiu os objetivos da unidade. No entanto, a
avaliação por frequência (40%) permite avaliar, de forma mais precisa, o nível de conhecimento do aluno.

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

 Lectures will introduce object oriented programming concepts and discuss case studies/exercises. Lectures are
complemented with practical lessons where students will implement exercises. At the end of the semester students
would understand the principles of object oriented languages. Practical lessons will allow students to start understand
object oriented analysis and programming.

 Practical works will allow implementing more complex computer programs that could not be done in the practical
lesson. They are use to deepen and strength the skills related to object oriented analysis and programming, namely the
second practical work, which will include all the course contents.

 The practical work is fundamental for achieving the proposed outcomes, so, evaluation of practical work will have
more importance. The evaluation of this course requires practical works (60%), where students show if they had
reached the necessaries skills. The evaluation also requires a written test (40%) that will assess the level of knowledge
of the students.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Lippman, S., Lajoie, J e Moo, B., “C++ Primer”, Addison Wesley Professional, 4ª Edição, 2005.
  

Eckel, B., “Thinking in C++ - Volume 1”, 2ª Edição, http://www.bruceeckel.com/, 2000.
  

Eckel, B. e Allison, C., “Thinking in C++ - Volume 2”, http://www.bruceeckel.com/, 2003.
  

Stroustrup, B., “The C++ Programming Language”, Addison Wesley Professional, Special Edition, 3ª Edição, 2000.
  

Nicolai M. Josuttis, “C++ Standard Library, The: A Tutorial and Reference“, Addison Wesley Professional, 1999.
  

Nunes, M., O'Neil, H., “Fundamental de UML”, Colecção Fundamental, FCA — Editora de Informática, Lisboa, 2001. 
  

Booch, G., “Object-Oriented Analyses and Design with Applications”, The Benjamin/Cummings Publishing Co, Inc, 2º
Edition, 1994.

  
Kernighan, B. e Ritchie, D., “The C Programming Language”, Second Edition Prentice Hall, 1988.

 
 

Mapa IX - Computação Gráfica / Computer Graphics

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Computação Gráfica / Computer Graphics

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Manuel Tremoceiro Baptista (T-30;TP-15;PL-15)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 



Saber quais os conceitos fundamentais da representação virtual de imagens a três dimensões.
 Conhecer as várias etapas da criação de imagens. Entender a influência de uma arquitetura no desempenho gráfico.

 Conceber e Implementar uma aplicação gráfica 2D/3D, utilizando a API gráfica OpenGL.
 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Know the fundamental concepts of virtual representation of images in three dimensions.
 Understand the different steps of image creation. Realize the effect of architecture on the graphic performance.

 Design and implement a 2D/3D graphical application, using the OpenGL graphical API.
 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Sistemas Gráficos e Modelos.
 Programação Gráfica em Open GL.

 Transformações Geométricas.
 Visualizações e Projeções.

 Modelação Geométrica.
 Pipeline de Visualização 3D.

 Iluminação e Sombreamento.
 Recorte.

 Rasterização de primitivas.
 Remoção de Superfícies Ocultas.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Graphic Systems and models.
 Graphic programming using OpenGL.

 Geometric transformations.
 Viewing and projections.

 Geometric modeling.
 3D visualization pipeline.

 Lighting and shading.
 Clipping.

 Rasterization.
 Hidden-surface removal.

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos do programa relacionados com transformações Geométricas, visualizações e Projeções, modelação
geométrica, pipeline de visualização 3D, iluminação e Sombreamento, recorte, rasterização de primitivas e remoção de
Superfícies Ocultas irão permitir ao estudante saber quais os conceitos fundamentais da representação virtual de
imagens a três dimensões. Os conteúdos relacionados com modelação geométrica e pipeline de visualização 3D vão
permitir aos alunos conhecer as várias etapas da criação de imagens e entender a influência de uma arquitetura no
desempenho gráfico. Finalmente, a competência relacionada com conceber e Implementar uma aplicação gráfica será
atingida com o conteúdo relacionado com a programação gráfica em OpenGL.

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

 The course contents related to geometric transformations, viewing and projections, geometric modeling, 3D
visualization pipeline, lighting and shading, clipping, rasterization and hidden-surface removal allow students to know
the fundamental concepts of virtual representation of images in 3D.

 The course contents related to geometric modeling and 3D visualization pipeline will allow students to understand the
different step of image creation and also realize the effect of architecture on the graphic performance. Finally, the skill
related to designing and implementing a graphical application will be fulfill with the course content related to graphic
programming using OpenGL.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teóricas-práticas com exposição da matéria e apresentação de exemplos/casos de estudo.
 Aulas práticas com elaboração de exercícios de programação em OpenGL.

 Avaliação de frequência:
 Um teste escrito (50%), com toda a matéria teórica. O teste tem nota mínima de 8.

 Um trabalho prático de programação (50%). O trabalho tem nota mínima de 10.
 O trabalho e feito individualmente ou em grupo de 2 elementos.

 O trabalho pode ter componentes constituídas por pequenos trabalhos realizados durante as aulas práticas.
 Os trabalhadores estudantes são dispensados das aulas práticas, mas ficam obrigados a realizar os trabalhos

práticos.
 Avaliação por Exame:

 Igual à avaliação de frequência.
 O aluno pode aproveitar o trabalho prático das avaliações anteriores, desde que atinjam a nota mínima.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures presenting the course contents and illustrated with examples/use cases.
 In practical lessons OpenGL programming exercises are developed.

 Evaluation during the semester:
 



One written test (50%), containing all the course contents. The written test has a minimum grade of 8.
 One practical works of programming (50%). The practical work has a minimum grade of 10.

 The practical works are made in groups of 1 to 2 students.
 The first practical work can include small practical works developed during practical lessons.

 Working students may not attend practical lessons, but they must implement the practical works.
 Evaluation by exam:

 Is the same as the evaluation during the semester.
 Students can use grades of the practical work from previous evaluations, but only if they have the minimum grade.

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

 As aulas teórico-práticas permitem apresentar os conceitos fundamentais da representação virtual de imagens a três
dimensões, as várias etapas da criação de imagens e a influência de uma arquitetura no desempenho gráfico. Os
exemplos e os casos de estudo serão apresentados em OpenGL.

 As aulas práticas permitem implementar pequenos programas em OpenGL, usando os conceitos teóricos
apresentados nas aulas teórico-práticas. O trabalho prático permite cimentar os conceitos teóricos e práticos de
computação gráfica.

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

 Lectures will introduce the fundamental concepts of virtual representation of images in 3D, the different step of image
creation and the effect of architecture on the graphic performance. OpenGL will be used in examples and case studies.

 Practical lessons will allow students to implement small OpenGL computer programs, using the theoretical concepts
presented in lectures. Practical work will allow strengthening the theoretical and practical skills of computer graphics.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach using OpenGL (5th Edition), Edward Angel, 2009.
  

Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL (6th Edition), Edward Angel e Dave
Shreiner, 2012.

  
Fundamentals of Computer Graphics , Peter Shirley, 2004.

  
Introduction to Computer Graphics, James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes, Richard L.
Phillips, Addison-Wesley.

  
OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL,Version 2, (5th edition), D. Shreiner, M. Woo, J.
Neider, T. Davis, 2005.

  
OpenGL: A Primer , E. Angel, 2004.

 
 

Mapa IX - Sistemas Operativos / Operating Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Sistemas Operativos / Operating Systems

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Valentim Alberto Correia Realinho (T-30;TP-30;PL-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Conhecer os conceitos fundamentais subjacentes aos sistemas operativos com ênfase nos seus mecanismos e
algoritmos. Saber qual a estrutura interna dos sistemas operativos mais relevantes e conhecer os conceitos,
mecanismos e algoritmos que lhe estão subjacentes.

  
Mais especificamente, pretende-se fornecer aos alunos as noções básicas de sistemas operativos, fazendo uma
resenha histórica sobre a sua evolução dando a conhecer conceitos como o de processo, thread, sincronização e
gestão processos. Pretende-se ainda que o aluno conheça os mecanismos de gestão de memória, ficheiros e
entradas/saídas. 

  
Componente prática desenvolvida em linguagem C em ambiente Linux e Windows.

 



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Understand the fundamental concepts underlying operating systems with emphasis on their mechanisms and
algorithms. Knowing the internal structure of operating systems and know the most relevant concepts, mechanisms
and algorithms that underpin it.

  
More specifically, it is intended to provide students with the basics of operating systems, making a historical review on
the evolution making known concepts such as process, thread synchronization, and management processes. It is also
intended that the student knows the mechanisms of memory management, and file input / output.

  
Practical component developed in C language under Linux and Windows.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I. Conceitos básicos de Sistemas Operativos
 1. Introdução

 1.1. Perspectiva histórica 
 1.2. Arquitectura de um Sistema Operativo

 1.3. Funções dos Sistemas Operativos
  

2. Processos
 2.1. Multiprogramação

 2.2. O modelo multitarefa
 2.3. Modelo de Eventos

 2.4. Processos em Unix
 2.5. Processos em Windows

  
3. Sincronização

 3.1. Exclusão mútua
 3.2. Cooperação entre processos

  
4. Gestão de processos

 4.1. Multiplexagem do processador
 4.2. Gestão das interrupções

 4.3. Funções de sincronização
  

II. Conceitos avançados de Sistemas Operativos
 1. Gestão da memória

 1.1. Mecanismos de gestão de memória
 1.2. Protecção da memória

 1.3. Algoritmos de gestão da memória
  

2. Sistema de ficheiros
 2.1. Gestão de ficheiros
  

3. Entradas/Saídas
 3.1. Modelo conceptual

 3.2. Gestão de periféricos
  

4. Análise de sistemas operativos
 4.1. O sistema Unix

 4.2. O sistema Windows 2000
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 I. Basics of Operating Systems
 1. Introduction

 1.1. Historical Perspective
 1.2. Architecture of an Operating System

 1.3. Functions of Operating Systems
  

2. Processes
 2.1. Multiprogramming

 2.2. Multitasking model
 2.3. Event Model

 2.4. Processes in Unix
 2.5. Processes in Windows

  
3. Synchronization

 3.1. Mutual Exclusion
 3.2. Cooperation between processes

  
4. Process Management

 4.1. Multiplexing processor
 4.2. Interruption Management



4.3. Synchronization functions
  

II. Advanced Concepts of Operating Systems
 1. Memory management

 1.1. Mechanisms of memory management
 1.2. Memory protection

 1.3. Memory management algorithms
  

2. File System
 2.1. File Management

  
3. Inputs / Outputs

 3.1. Conceptual model
 3.2. Peripheral Management 

  
4. Analysis of operating systems

 4.1. The Unix
 4.2. The Windows 2000 system

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos fornecem ao aluno os conceitos fundamentais, incluindo os mecanismos, algoritmos e
estrutura interna que lhe estão subjacentes. dos sistemas operativos Linux e Windows.

  
A componente prática em C permite ao aluno consolidar esses conceitos através de exercícios práticos que
evidenciam esses conceitos e problemáticas.

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

 The syllabus provides students with the fundamental concepts, including mechanisms, algorithms, and internal
structure of Linux and Windows operating systems.

  
The practical component in C allows students to consolidate these concepts through practical exercises that
demonstrate these concepts and issues.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teóricas com exposição da matéria. Aulas teórico-práticas e práticas com a elaboração de exercícios de
programação em C.

  
Avaliação por frequência:

 Teste escrito sobre toda a matéria 60%
 Trabalhos práticos (três trabalhos) 40%
  

Avaliação por exame:
 Teste escrito sobre toda a matéria 60%

 Trabalho prático 40%
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretical classes of matter. Lectures and practical exercises with the development of programs in C.
  

Evaluation
 Written test 60%

 Practical work 40%

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

 As aulas teóricas fornecem ao aluno os conceitos necessários ao bom entendimento da problemática associada aos
sistemas operativos. Esses conceitos são solidificados com casos práticos e exercícios recorrendo-se à elaboração
de pequenos programas para melhor entender os diversos conceitos.

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

 The lectures provide students with the concepts necessary for the proper understanding of the problems associated
with operating systems. These concepts are solidified with case studies and exercises resorting to the development of
small programs to better understand the various concepts.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. Modern Operating Systems (3rd Edition), Andrew S. Tanenbaum, 2007, Prentice-Hall
  

2. Sistemas Operativos (2.ª Edição Actualizada), José Alves Marques, Paulo Ferreira, Carlos Ribeiro, Luís Veiga,
Rodrigo Rodrigues, 2009, FCA - Editora de Informática.

 
 



Mapa IX - Métodos Numéricos e Optimização / Numerical Methods and Optimization

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Métodos Numéricos e Optimização / Numerical Methods and Optimization

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Luís de Miranda (T-15;TP-15)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Pretende-se que o estudante conheça, compreenda e aplique métodos numéricos e de otimização. Desenvolvem-se os
conhecimentos básicos sobre teoria de erros, focando-se a resolução de equações não-lineares, a resolução numérica
de sistemas de equações lineares, bem como a integração numérica. No âmbito da otimização, visam-se aspetos da
modelação por Programação Linear, do método Simplex, da abordagem dual e de análise de sensibilidade.

 Pretende-se uma orientação prática dos diversos temas analisados, através de desenvolvimento e programação em
linguagem de alto nível, ou mesmo a utilização crítica de ferramentas e bibliotecas matemáticas.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The purpose of this course is to promote the knowledge, understanding and application of numerical and optimization
methods. It treats error theory, roots of equations, and the computational approaches to linear system of equations
and to numerical integration. About optimization methods, it addresses the Linear Programming modeling considering
the Simplex method, duality and sensitivity analysis

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1) Métodos Numéricos
 Conceitos básicos

 Erros e representação de números
 Aritmética de vírgula flutuante

 Raízes de equações não lineares
 Métodos fechados

 Métodos abertos
 Sistemas de equações lineares

 Métodos diretos
 Métodos iterativos

 Integração numérica
 Regras diretas para integração numérica

 Regras compostas
  

2) Otimização por Programação Linear (PL)
 Noções fundamentais

 Modelo geral da PL 
 Problemas típicos de PL

 Resolução pelo método Simplex
 Formas tabular e matricial do Simplex

 Dualidade
 Análise de sensibilidade

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1) Numerical Methods
 Basics

 Errors and number representation
 Floating point arithmetics

 Roots of non-linear equations
 Closed Methods

 Open Methods
 Linear Systems of Equations

 Direct Methods
 Iterative Methods

 Numerical Integration
 Direct Rules

 Composite Rules
  

2) Optimization and Linear Programming (LP)
 Notions 

 



General Model for LP
 Typical Problems

 Simplex method
 Tabular and matrix forms of Simplex

 Duality
 Sensitivity Analysis

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A resolução de problemas em computadores, nomeadamente, através da aplicação de conceitos numéricos, da
seleção e construção de algoritmos, da implementação computacional de métodos numéricos e de otimização, é um
aspeto importante em Engenharia. 

  
Este aspeto é evidenciado ao longo da unidade curricular, notando-se também que os objetivos e conteúdos de MNO
são similares aos de outros cursos de Engenharia da ESTG/IPPortalegre, bem como são transversais em unidades
curriculares de outras Escolas de ensino superior.

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

 The computational support is a very important fator to the solution of Engineering problems, namely, the application of
numerical concepts, the selection and constuction of algorithms, the reliable implementation of numerical and
optimization methods.

  
The computational fator is extensively adressed in the curricular unit, being the objetives and contents similar to the
corresponding ones from other Engineering programs at ESTG/IPPortalegre. In plus, they are also similar to the
existing objetives and contents in the corresponding curricular units of other high education institutions.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Após uma contextualização oral e apresentação de exemplos demonstrativos, procede-se à resolução de exercícios de
aplicação, bem como à problematização de situações de cariz prático.

  
1.Avaliação de frequência

 • Teste escrito.
 • Avaliação complementar opcional (trabalhos individuais ou de grupo; realização de projetos; resolução de problemas

práticos) com 1/3 da ponderação.
  

2. Avaliação por Exame
 • Exame escrito.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Problems and real cases are focused, requiring the description of context, the presentation of examples, and the
solution of exercices. The teacher role also considers tutoring, motivating the learning experience for the student, and
supporting code implementation and packages utilization.

  
1.Regular Assessement

 • Written test.
 • Optional and complementing assessment (individual/team works; project developments; solution of real cases) with

weight 1/3.
  

2. Examination
 • Written test.

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

 A contextualização e apresentação de exemplos práticos visam não só o devido enquadramento, mas também a
motivação dos estudantes.

  
Tendo esta unidade curricular significativas vertentes teórica e prática, sendo os estudantes de proveniência muito
diversificada e apresentando restrições horárias significativas, a abordagem computacional e de problematização
revelam-se fatores positivos.

  
A avaliação por teste escrito está relacionada com as vertentes teórica e prática desta unidade, bem como os
trabalhos opcionais permitem a concretização dos objetivos e conteúdos pelos estudantes.

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

 The description of the context cases and the presentation of problems are necessary to introduce the framework and
to provide data. The examples and exercices are addressed in order to map concepts and reinforce techniques. 

  
The computational approach and the problem-based learning are being very important, considering either the theoretic
and the pratical approaches, the very diversified background of students, and the significant time restrictions of
worker-students.

  



The writen test is related with the theoretic and practical subjects of the curricular unit, while the optional works allow
students to address the objetives and contents in real situations.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 • Chapra, S.C. ; Canale, R.P.; Numerical Methods for Engineers (McGraw Hill, 2010)
  

• Pina, H., Métodos Numéricos (McGraw Hill, 1995)
  

• Hillier, F.S., Lieberman, G. J., Introduction to Operations Research (McGraw-Hill, 2009).
 

 

Mapa IX - Seminário I / Seminar I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminário I / Seminar I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 João Fernando dos Santos Fradinho Duarte de Oliveira (S-10)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Realização de várias sessões de apresentação de temas relacionados com a Engenharia Informática, não abordados
no Curso. Pretende-se que as sessões sejam sobre temas actuais e/ou inovadores na área da Engenharia Informática. 

  
As sessões serão apresentadas por docentes de outras instituições do ensino superior ou por profissionais de
empresas. Pretende-se que a aluno entre em contacto com outras realidades, quer académicas, quer profissionais
(também numa perspectiva de integração profissional).

  
Desenvolver competência ao nível de pesquisa bibliográfica e da elaboração de trabalhos técnico/científicos.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Presentations of topics related with Computer Science that were not approached during the course. It is intended that
the sessions are about current topics and/or innovative in the field of Computer Engineering.

  
The sessions will be presented by faculty from other institutions of higher education or business professionals. It is
intended that the student into contact with other realities, whether academic or professional (also from the perspective
of professional integration).

  
Develop skills in literature survey and technical/scientific writing.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Realização de sessões de apresentação de temas relacionados com a Engenharia Informática, não abordados no
Curso. Pretende-se que as sessões sejam sobre temas actuais e/ou inovadores na área da Engenharia Informática.

  
As sessões serão apresentadas por docentes de outras instituições do ensino superior ou por profissionais de
empresas. Pretende-se que o aluno entre em contacto com outras realidades, quer académicas, quer profissionais
(também numa perspectiva de integração profissional).

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Presentations of topics related with Computer Science that were not approached during the course. It is intended that
the presentation scope is from up-to-date and trend setting topics in Computer Science. 

  
The sessions will be presented by lecturers from different higher education institutions or by professionals working in
industry. It is expected that the student is exposed to other realities, be it academic realities, or professional (also in a
perspective of professional integration). Develop skills in literature survey and technical/scientific writing.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os trabalhos de avaliação consistem num trabalho de sintese, abstracção e agrupamento de trabalhos prévios
segundo caracteristicas idenficadoras. O aluno ao conduzir a apresentação oral do trabalho irá ter que conseguir falar
do tópico/tema escolhido como um todo no tempo alocado. Para o conseguir fazer, mostrará que conseguiu fazer a
abstracção necessária para comunicar os conceitos.



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

 The coursework will be the production of a report/presentation where a given topic will be synthetized, abstracted and
the previous work grouped according to defining characteristics. The student by making the mandatory oral
presentation of a given topic, will need to be able to speak about a chosen topic within the time allocated. Hence to be
sucessfull he will have to show that he indeed managed to make the necesssary abstraction to communicate the key
concepts a topic.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Realização de sessões de apresentação de temas avançados relacionados com a Engenharia Informática, não
abordados no Curso.

  
Avaliação

 O aluno assiste a pelo menos uma das sessões do Seminário. O aluno faz trabalho de pesquisa, em bibliografia
técnico/científica,sobre um dos temas proposto pelo docente, ou sobre um tema sugerido pelo aluno que seja
aprovado pelo docente. O trabalho pode ser complementado com uma componente prática. Deste trabalho resulta a
elaboração de um relatório, tipo artigo científico. Apresentação oral pública do trabalho e avaliação por um Júri.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Presentations of topics related with Computer Science that were not approached during the course.
  

Evaluation
 The student assists to at least one presentation session in class. The student carries out a literature survey on one of

the topics proposed by the lecturer, or on a topic put forward by the student that is approved by the lecturer. The work
can be complemented with a practical component. The coursework is a report with scientific style that will be
presented in public and examined by a juri.

  

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

 As apresentações na aula mostram como abordar o conhecimento existente num determinado tema. Irão mostrar
como o tema foi agrupado em tópicos e subtópicos distintos de modo a transmitirem os factores importantes do tema.
Os alunos ao verem como as áreas de um determinado tópico foram caracterizadas e sintetizadas, poderão depois
aplicar semelhante metodologia para o campo bibliográfico que escolherem.

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

 The class presentations show how to approach a given body of knowledge. They will show how a theme can be
grouped into topics and distinct sub-topics in a way that transmits the most important key concepts of a theme. The
students will see how areas of a given topic were characterized and synthetized, students can then apply a similar
metodology in the literature survey that they chose.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Esta unidade não carece de Bibliografia Principal uma vez que se trata de uma unidade de investigação na qual os
alunos deverão investigar e referenciar a sua própria bibliografia conforme o tema escolhido pelos mesmos.

  
This course unit does not require a recommended reading list, as the course´s research objective is for the student to

 create their own citation list for their chosen topic.

 

Mapa IX - Programação Web com Bases de Dados / Web Programming with Databases

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Programação Web com Bases de Dados / Web Programming with Databases

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Jorge Miguel Calha Rainha Machado (TP-30;PL-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Pretende-se dotar os alunos com conhecimentos sobre o desenvolvimento de páginas para a WEB suportadas por
bases de dados relacionais e o seu desenvolvimento desde as mesmas até à interface com o utilizador, que neste caso
é concretizada com uma página WEB em linha. Um objectivo é o desenvolvimento de um conjunto de cenários de



utilização, o aluno deve saber formas de autenticar esses utilizadores e personalizar a vista consoante o caso. É
objectivo usar o máximo de técnicas e tecnologias disponíveis para cumprir o objectivo. 

 O segundo objectivo da unidade é a motivação para o trabalho em equipa e para os problemas reais que dai resultam.
Pretende-se que os alunos assimilem as dificuldades resolvendo problemas de comunicação entre eles e negociação
de cenários que possam colocar a equipa em conflito. Os alunos devem sobreviver às suas soluções ou inventar
formas de resolver problemas em ambientes de concorrência e falta de coerência entre os elementos da equipa.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

  
It is intended to teach students with knowledge about developing web pages supported by relational databases and its
development since databases level to the user interface, which in this case is achieved with a web page online. One
goal is to develop a set of use case scenarios, the student should know ways to authenticate users and customize
these views as appropriate. Is an objective to use as many techniques and technologies as possible to meet the
objective.

 The second objective of the unit is the motivation to work in a team and to real problems that result from those
scenarios. It is intended that students assimilate the difficulties solving communication problems between them and
negotiating scenarios that might put the team into conflict. Students are expected to survive their solutions or invent
ways to solve problems in an environment of competition and lack of consistency among the team members.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Manipular o estilo das páginas e dar dinamismo do lado do cliente. 
 Introdução à Linguagem HTML. 

 Introdução aos CSS
 Normas W3C

 Desenvolvimento de aplicações cliente em Javascript. Controlo de variáveis, comandos, funções, propriedades e
eventos em Javascript.

 Desenvolvimento de páginas Web em HTML e Javascript 
 Técnica de desenvolvimento AJAX

 Exemplos simplificados de Java2 e Programação de Java Applets
 Introdução ao Protocolo HTTP, DNS e SMTP

 Funcionamento do DNS
 Pedidos e resposta no protocolo HTTP 

 Cookies no protocolo HTTP
 Protocolo SMTP

 Conceito de aplicações Cliente/Servidor.
 Introdução às páginas WEB Dinâmicas.

 Scopes: Application, Session e Request.
 Desenvolvimento de Aplicações Web em ASP, PHP e JSP.

 Java Servlets e Servlet Life Cycle.
 Introdução à Autenticação e Segurança.

 Pedidos Multipart/Data
 Comunicação com Bases de Dados MySql através do PHP e JSP por jdbc.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Work the style of the pages and give client side dynamism.
 Introduction to HTML language.

    Introduction to CSS
    W3C standards

    Developing client side applications in Javascript. Control variables, commands, functions, properties, and events in
Javascript.

    Development of web pages in HTML and Javascript
    Technical development AJAX

    Examples simplified Java2 Programming and Java Applets
 Introduction to Protocol HTTP, DNS and SMTP

    Operation of DNS
    Orders and response in the HTTP protocol

    Cookies in the HTTP protocol
    SMTP Protocol

    Applications Client / Server.
 Introduction to Dynamic Web pages.

    Scopes: Application, Session and Request.
    Web Application Development in ASP, PHP and JSP.

    Java Servlets and Servlet Life Cycle.
    Introduction to Authentication and Security.

    Orders Multipart / Date
 Communication with MySql Database via PHP and JSP for jdbc.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 O conteúdos apresentados são a base para os alunos saberem desenvolver um sítio em linha desde a camada de
dados até à vista apresentada ao utilizador segundo o modelo MVC (Model View Control). Para garantir que os alunos
assimilam os conhecimentos sem qualquer tipo de fidelização a uma tecnologia específica são fornecidos exemplos



em várias linguagens de programação WEB tais como o PHP, o JSP ou o ASP.
  

O segundo objectivo é atingido pela forma como o projecto é desenvolvido. Não está especificado nos conteúdos uma
vez que está mais relacionado com a forma de interacção entre os elementos da equipa do que em qualquer técnica de
gestão de recursos humanos ou de equipas. Nesta unidade o objectivo é fazer os alunos entrar em “choque” para os
alertar das dificuldades mesmo antes de serem leccionadas técnicas formais para o fazer. Para isso o projecto divide-
se em duas partes uma de desenvolvimento individual e outra de agregação de software em equipas de três.

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

  
The contents presented are the basis for developing a site online since the data layer to the view presented to the user
in the format MVC (Model View Control). To ensure that students assimilate knowledge without any loyalty to a specific
technology examples are provided in various web programming languages   such as PHP, JSP or ASP.

  
The second objective is achieved by the way the project is developed. Not specified in the content as it is more related
to the way of interaction between team members than any technical or human resource management teams. In this unit
the goal is to make the students go into "shock" to warn of the difficulties even before formal techniques taught to do.
For this draft is divided into two parts one from another individual development and aggregation of software in three
teams.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Consiste em conhecimentos teóricos de base para o desenvolvimento de aplicações para a WEB e aplicação directa
em projectos acompanhados durante as aulas. Os alunos são incentivados a fazer uso imediato das tecnologias
apresentadas para terem imediatamente contacto com os resultados e poderem experimentar as suas próprias
aplicações. 

  
Alguns dos projectos serão de desenvolvimento individual e outros em grupo. São apresentados exercícios semanais
com o intuito dos alunos nunca se distanciarem do estudo contínuo para que o projecto final tenha mais qualidade.

  
Criação de equipas em que os elementos necessitam de negociar entre si a forma de integrar os diferentes sistemas
por cada um desenvolvidos. Esta técnica foi proposta por um investigador da Google (Alon Y. Halevy) em 2010.

  
Avaliação:

  
Projecto (Sitio WEB) desenvolvido individualmente. 15%

 Projecto em JavaScript. 20%
 Modelação de um domínio de negócio WEB. 20%

 Projecto PHP 30%
 Integração Final 15%

  
 
Avaliação Por Exame é igual

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
It consists of theoretical knowledge base for developing applications for the Web and direct application in projects
monitored during lessons. Students are encouraged to make immediate use of the technologies presented immediately
to have contact with the results and they can try their own applications.

  
Some of the projects will be individual development and others in teams. Weekly exercises are presented in order of
the students never distance themselves from the ongoing study for the final draft has more quality.

  
Creating teams in which elements need to negotiate among themselves how to integrate the different systems
developed by each. This technique was proposed by a researcher from Google (Alon Y. Halevy) in 2010.

  
evaluation:

  
Project (Web Site) developed individually. 15%

 Project on JavaScript. 20%
 Modeling a business domain WEB. 20%

 Draft PHP 30%
 Integration Final 15%

  
 
Exam is equal

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

 O principal objectivo da unidade de Programação WEB é Bases de Dados em termos de produto é i) a programação de
sítios WEB para cumprir pelo menos um destes objectivos: automatizar processos; disponibilizar informação em linha.
Em termos didácticos pretende-se que esta unidade seja ii) um “quebrar de gelo” em relação à produção de aplicações



informáticas com princípio, meio e fim, querendo isto significar a criação de um produto completo e autónomo que
serve um determinado objectivo perante um conjunto identificado de utilizadores. A unidade tem ainda por objectivo
iii) tornar os alunos profissionais com a perfeita noção que o trabalho em equipa é essencial e é uma realidade com
todos os problemas e vantagens que isso proporciona.

  
As metodologias adoptadas para preencher estes três objectivos são o desenvolvimento de aplicações com
tecnologias de aprendizagem rápida e com um forte impacto ao nível do retorno, por outras palavras os alunos
conseguem ver resultados do seu trabalho logo no primeiro dia de aulas. Em segundo lugar é definido um conjunto
real de requisitos, algumas das vezes definidos pelo próprio aluno, para resolver problemas passíveis de resolução
com um sítio WEB, tais como sites de empresas, lojas em linha, sistemas de gestão de conteúdos, entre outros. Os
alunos usam e criam bases de dados reais que podem inclusive alimentar a partir de fontes externas dando um
realismo total às aplicações em desenvolvimento. Por fim e para preencher o último requisito os alunos são colocados
em grupos de 3 que são trocados a meio do processo. Isto obriga a que os sistemas finais sejam um produto
resultante de peças soltas que foram criadas em contextos semelhantes mas por pessoas diferentes o que despoleta
um esforço extra nos alunos para entenderem os novos membros da sua equipa para conseguirem integrar tudo o que
foi feito

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

 The main objective of the unit is WEB Programming Databases in terms of product is i) scheduling WEB sites to meet
at least one of these goals: automating processes; provide information online. In educational terms it is intended that
this unit is ii) a "break the ice" in the production of computer applications with a beginning, middle and end, wanting
this mean the creation of a complete and autonomous product that serves a specific purpose before a identified set of
users. The unit also aims iii) make students professional with the perfect idea that teamwork is essential and is a
reality with all the problems and advantages it provides.

  
The methodologies adopted to meet these three objectives are the development of learning technologies with
applications quickly and with a strong impact on the return, in other words the students can see the results of their
work on the first day of classes. Second set is an actual set of requirements, some of the time defined by the student to
solve problems solvable with a WEB site, such as company websites, online shops, content management systems,
among others. Students use and create databases that can include real food from external sources giving a total
realism to applications under development. Finally, and to complete the final requirement students are placed in
groups of 3 that are exchanged through the process. This requires that the end systems are a product of loose parts
that were created in similar contexts by different people but what triggers extra effort on the students to understand
the new members of his team to get to integrate everything that was done

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Pedro Alexandre Coelho, HTML 4 & XHTML - Curso Completo, 972-722-242-0
 Vico Ughetto, CSS - Criação Inovadora de Sites, ISBN: 972-722-520-9

 Jonathan Knudsen, “Wireless Java: Developing with J2ME”, Second Edition.; Pedro Coelho, “Programação em Java2”,
FCA, 2003, ISBN: 972-722-348-6.; 

 Michael Yuan, “Enterprise J2ME: Developing Mobile Java Applications”, Pratice Hall, 2004.; 
 F. Martins, “Programação Orientada por Objectos em Java”, FCA, 2004, ISBN: 972-722-196-3.; 

 Ricardo Oliveira Nuno Fernandes, Apache Instalação, Configuração Gestão Servidores Web ISBN: 9727224989 / 972-
722-498-9

 Pedro Alexandre Coelho, Programação com JSP Curso Complet, ISBN: 972-722-389-3
 Carlos Serrão / Joaquim Marques, Programação com PHP5, ISBN: 978-972-722-549-1

 

Mapa IX - Inteligência Artificial / Artificial Intelligence

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Inteligência Artificial / Artificial Intelligence

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Manuel Tremoceiro Baptista (TP-60)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Visão geral do que é a Inteligência Artificial; saber utilizar técnicas de procura na resolução de problemas; conhecer a
forma de representar conhecimento e raciocinar sobre o conhecimento.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 



Overview of what is Artificial Intelligence; know how to use search techniques in problem solving; understand
knowledge representation and reasoning.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I - Introdução à Inteligência Artificial
 O que é a abordagem da Inteligência Artificial e como se diferencia da informática tradicional.

 Agentes inteligentes: Comportamento; Ambiente envolvente; Estrutura dos agentes.
 II - Resolução de problemas

 Procura em espaços de estados: métodos de procura não-informados e informados, estudo de heurísticas.
 Constraint Satisfaction Problems (CSP): procura com retrocesso; procura local.

 Procura com adversários: jogos, decisão óptima em jogos; 
 III – Conhecimento e Raciocínio

 Tópicos de Lógica proposicional e lógica de primeira ordem.
 Inferência em lógica proposicional, inferência em lógica de primeira ordem, unificação; encadeamento-progressivo e

encadeamento-regressivo; resolução.
  

Linguagens de programação usadas: Lisp, linguagem que usa o paradigma funcional (usada no conteúdo II); e Prolog,
como introdução a uma linguagem que usa o paradigma de programação em Lógica (usada no conteúdo III).

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 I - Introduction to Artificial Intelligence
 Differences between artificial intelligence approach and traditional computer science approach.

 Intelligent agents: behavior; environment; the structure of the agent.
 II - Problem solving

 Searching: uninformed search strategies; informed search strategies, heuristics.
 Constraint satisfaction problems (CSP): backtrack search; local search.

 Adversarial search: games; optimal decisions in games.
 III - Knowledge and reasoning

 Topics of propositional logic and first order logic.
 Inference in propositional logic, inference in first order logic, unification; forward chaining and backward chaining,

resolution.
  

Programming languages: LISP, functional paradigm programming language (used in content II); and Prolog, used as an
introduction to logic programming paradigm (used in content III).

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos do programa relacionados com a Introdução à Inteligência Artificial irão permitir ao estudante ter uma
visão geral do que é a Inteligência Artificial. Os conteúdos relacionados com a resolução de problemas e o
conhecimento e raciocínio irão permitir ao aluno, respetivamente, saber utilizar técnicas de procura e conhecer a
forma de representar o conhecimento e raciocinar sobre o conhecimento. A utilização de linguagens de programação
nestes conteúdos irá permitir cimentar os objetivos.

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

 The course contents related to introduction to artificial intelligence will allow students to get an overview of what is
artificial intelligence. Contents related to problem solving, knowledge and reasoning will allow students, respectively,
to use problem solving techniques, understand how to model knowledge and how to use that model to reasoning
about knowledge. The use of computer programming languages will allow strengthening the outcomes.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teóricas com exposição da matéria e apresentação de exemplos.
 Aulas teórico-práticas com elaboração de exercícios de programação em Lisp e Prolog.

 Avaliação de frequência
 Teste escrito (60%), com toda a matéria. O teste tem nota mínima de 8 valores.

 Trabalho prático de programação (40%). O trabalho tem nota mínima de 10 valores.
 O trabalho e feito individualmente ou em grupo de 2 elementos.

 O trabalho pode ter componentes constituídas por pequenos trabalhos realizados durante as aulas práticas.
 Os trabalhadores estudantes são dispensados das aulas práticas, mas ficam obrigados a realizar o trabalho prático.

 Avaliação por Exame:
 Igual à avaliação de frequência.

 O aluno pode aproveitar o trabalho prático das avaliações anteriores, desde que atinjam a nota mínima.
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures presenting the course contents and illustrated with examples.
 In practical lessons Lisp and Prolog programming exercises are developed.

 Evaluation during the semester:
 One written test (60%), containing all the course contents. The written test has a minimum grade of 8.

 One practical work of programming (40%). The practical work has a minimum grade of 10.
 The practical work is made in groups of 1 to 2 students.

 The practical work can include small practical works developed during practical lessons.
 Working students may not attend practical lessons, but they must implement the practical work.



Evaluation by exam:
 Is the same as the evaluation during the semester.

 Students can use grades of the practical work from previous evaluations, but only if they have the minimum grade.
 

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

 A componente teórica das aulas permite apresentar os conceitos gerais do que é Inteligência Artificial, explicar as
várias técnicas de procura usadas na resolução de problemas, e explicar como representar conhecimento e como
raciocinar sobre o conhecimento. 

 Na componente prática das aulas é ensinada a linguagem Lisp e são resolvidos exercícios de programação
relacionados com técnicas de procura na resolução de problemas. Na componente prática são ainda ensinados
tópicos de Prolog, utilizados para representar e raciocinar sobre o conhecimento. O trabalho prático permite cimentar
os conceitos teóricos e práticos de técnicas de procura, e como consequência desenvolve a competência de saber
utilizar técnicas de procura na resolução de problemas.

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

 Lectures will introduce general concepts of artificial intelligence, explain the different search techniques used in
problem solving, and explain how to model knowledge and how to reasoning about that knowledge.

 Practical lessons will allow students to learn the Lisp programming language and implementing small exercises related
to search techniques. Practical lessons will also allow students to learn topics of Prolog, used to model knowledge and
reasoning. Practical work will allow strengthening the theoretical and practical knowledge of search techniques, and as
a result develop the skill related to the use of search techniques in problem solving. 

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Stuart Russel e Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach”, 3ª edição, Prentice Hall, 2009. 
  

Ernesto Costa e Anabela Simões, “Inteligência Artificial – Fundamentos e Aplicações”, FCA, 2004.
  

Stuart C. Shapiro, “Common LISP: an interactive approach”, Computer Science Press, 1992.
  

Paul Graham, “ANSI Common LISP”, Prentice Hall, 1995.
  

Leon Sterling e Ehud Shapiro, “The Art of Prolog”, 2a edição, MIT Press, 1994.
  

Rich E. e Knight K., “Artificial Intelligence”, 2ª edição, New York: McGraw-Hill Book Co., 1991
 

 

Mapa IX - Bases de Dados II / Databases II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Bases de Dados II / Databases II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Valentim Alberto Correia Realinho (TP-60)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Esta unidade curricular permitirá dotar os alunos com competências para o desenvolvimento de Sistemas de Apoio à
Decisão, no que concerne a conceitos, técnicas, metodologias e ferramentas de trabalho.

  
Será leccionada com uma componente teórica-prática de definição de conceitos e algoritmos orientada à
familiarização com a utilização das ferramentas e à abordagem pragmática na concepção de Sistemas de Apoio à
Decisão.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course will equip students with skills for the development of Decision Support Systems, regarding the concepts,
techniques, methodologies and tools.

  
Will be taught using a theoretical-practical definition of concepts and algorithms oriented familiarization with the use of
tools and pragmatic approach to the design of Decision Support Systems.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:



1. Sistemas de Apoio à Decisão
 1.1. Evolução e necessidade dos SAD

 1.2. Ciclo de vida de um SAD
 1.3. Implementação de um SAD

  
2. Datawarehouse e Data Marts

 2.1. Selecção e Tratamento dos dados
 2.2. Projecto e implementação de um Armazéns de Dados

  
3. Análise Multi-dimensional e OLAP

 3.1. Modelos Multi-Dimensionais de Dados
 3.2. Construção de Cubos Multi-Dimensionais

 3.3. Interrogação Multi-Dimensional de Dados
  

4. Mineração de Dados
 4.1. Técnicas de Associação, Classificação e Segmentação

 4.2. Metodologias do processo de mineração de dados

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Decision Support Systems
 1.1. Evolution and necessity of DSS

 1.2. Life cycle of a DSS
 1.3. Implementation of a DSS

  
2. Data warehouse and Data Marts

 2.1. Selection and Treatment of data
 2.2. Design and implementation of a Data Warehouses

  
3. Analysis and Multi-dimensional OLAP

 3.1. Models Multi-Dimensional Data
 3.2. Construction of Multi-Dimensional Cubes

 3.3. Interrogation Multi-Dimensional Data
  

4. Data Mining
 4.1. Technical Association, Classification and Segmentation

 4.2. Methodologies of data mining process

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A 1ª parte dos conteúdos fornece aos alunos os conceitos fundamentais e introdutórios dos Sistemas de Apoio à
Decisão.

  
Os restantes conteúdos programáticos permitem aos alunos o desenvolvimento de um conjunto de competências,
mais práticas, relacionadas com as técnicas, metodologias e ferramentas de Sistemas de Apoio à Decisão.

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

 The 1st part of the syllabus provides students with the fundamental concepts of introductory and Decision Support
Systems.

  
The remaining syllabus allow students to develop a set of skills, more practical, related to techniques, methodologies
and tools for Decision Support Systems.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A unidade curricular será ministrada em aulas teórico-práticas. As aulas funcionarão com breves exposições sobre
cada tema, seguidas ou acompanhadas de exemplos e exercícios práticos onde se pretende que o aluno consolide os
conceitos que estudou recorrendo a tutoriais. Nos tutoriais o aluno tem à sua disposição um "script" que lhe permite
resolver o problema proposto, no caso dos exercícios é testada a autonomia do aluno.

  
Avaliação

 - Prova escrita (50%)
 - Trabalho prático (50%)

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The unit will be taught in theoretical and practical lessons. The classes will run with brief presentations on each topic,
followed or accompanied by examples and practical exercises where the student intends to consolidate the concepts
studied using tutorials. In the tutorials students have at their disposal a "script" that allows you to solve the problem
posed in the case of the exercises is tested student autonomy.

  
Evaluation

 - Written test (50%)
 - Practical work (50%)

 



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

 As metodologias de ensino privilegiam a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos, sendo o aluno motivado a
resolver problemas muitas vezes importados de contexto organizacional/empresarial, de forma a envolvê-lo
activamente no seu próprio processo de aprendizagem.

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

 The teaching methodologies emphasize the practical application of knowledge gained, being the student motivated to
solve problems often imported from organizational/business context in order to actively involve in his own learning
process.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. Berry, M.J.A. and Linoff, G.S. (1997). Data Mining Techniques: For Marketing, Sales and Customer Support. John
Wiley & Sons. 

  
2. Cortes, B. (2005). Sistemas de Suporte à Decisão, FCA – Editora de Informática Lda. 

 Kimball, R., Ross, M. (2002). The Data Warehouse Toolkit: Guide To Dimensional Modeling, Wiley
  

3. Han, J., and M. Kamber (2006). Data Mining: Concepts and Techniques. 2th Edition, Morgan Kaufmann Publishers. 
  

4. Inmon, W. H. (2005). Building the Data Warehouse, 3rd Edition, John Wiley & Sons. 
  

5. Santos, M. Y. and Ramos, I. (2006). Business Intelligence: tecnologias da informação na gestão de conhecimento,
FCA – Editora de Informática Lda.

 
 

Mapa IX - Redes de Computadores I / Computer Networks I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Redes de Computadores I / Computer Networks I

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Secundino Domingos Marques Lopes (T-20;TP-20;PL-20)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Um Engenheiro Informático deve desenvolver competências na selecção, desenho, implementação, integração e
administração de infra-estruturas de redes de comunicação. Pretende-se que o aluno desenvolva as seguintes
competências: (a) Conhecer o funcionamento das comunicações; (b) Identificar os serviços e equipamentos utilizados
em comunicações; (c) Utilizar modelos de protocolos de rede para explicar as camadas de comunicação; (d) Conhecer
detalhadamente os protocolos da camada de aplicação nos modelos OSI e TCP/IP; (e) Desenhar, calcular e
implementar sub-redes; (f) Conhecer detalhadamente o protocolo Ethernet, e configurar redes Ethernet através da
instalação e utilização de vários meios físicos de comunicação, equipamentos de roteamento e de comutação; (g)
Configurar as funcionalidades principais de um router associadas ao desempenho da rede local (h) Conhecer e
configurar diferentes tipos de protocolos de roteamento, nomeadamente: RIP, EIGRP e OSPF.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 A Software Engineer must develop skills in the selection, design, implementation, integration and management of
infrastructure networks. It is intended that students develop the following skills: (a) Knowing the operation of
communications, (b) identify the services and equipment used in communications, (c) Using models of network
protocols to explain the layers of communications, (d ) Knowing in detail the application layer protocols in the OSI and
TCP/IP (e) Design, implement and calculate subnets; (f) Meet detail the Ethernet protocol, and configure Ethernet
networks through the installation and use of various media physical communication equipment routing and switching;
(g) set the main features of a router associated with the performance of local area network (h) Understand and
configure different types of routing protocols, namely: RIP, EIGRP and OSPF.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 (1) Fundamentos de redes: (a) Terminologia de redes; (b) Comunicação sobre uma rede de dados; (c) Protocolos e
funcionalidades do nível aplicacional); (e) OSI – Camada/nível de transporte; (f) OSI – Camada/nível de rede; (g) IPv4 –
Endereçamento de uma rede de dados/comunicação; (h) Camada/nível de ligação; (i) OSI – Camada/nível físico; (j)
Tecnologias Ethernet; (l) Planeamento da estrutura de uma rede de dados.

 



(2) Routers e protocolos de roteamento: (a) Introdução ao conceito de roteamento; (b) Protocolos de roteamento
dinâmico; (c) Protocolos de roteamento do tipo “vector de distância”; (d) RIP v1; (e) VLSM e CIDR; (f) RIP v2; (g)
Análise e estudo da tabela de roteamento; (h) EIGRP; (i) Protocolos de roteamento do tipo “estado do link”; (j) OSPF;
(l) Listas de controlo de acessos (ACLs)

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 (1) Fundamentals of networks: (a) Networks terminology; (b) Communication on a data network, (c) protocols and
application level functionality, (e) OSI - Layer / Transport Level; (f) OSI - Layer / network level, (g) IPv4 - Addressing a
data network / communication, (h) Layer / binding level, (i) OSI - Layer / physical level, (j) Ethernet Technologies; (l)
Planning the structure of a data network.

 (2) Routers and routing protocols: (a) Introduction to the concept of routing, (b) dynamic routing protocols, (c) routing
protocols like "vector distance" (d) RIP v1 (e) VLSM and CIDR; (f) RIP v2 (g) Analysis and study of the routing table; (h)
EIGRP, (i) routing protocols like "link state"; (j) OSPF, (l) control Lists access (ACLs)

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A primeira parte da Unidade Curricular com duração aproximada de 30 horas de contacto tem por objectivo a
apresentação dos conceitos teóricos subjacentes ao funcionamento de redes de comunicação. Encontra-se
estruturada para que o aluno entenda o funcionamento das comunicações através dos modelos mais conhecidos, OSI
e TCP/IP. Só assim é possível dominar os conceitos de endereçamento e serviços. Desta forma o aluno é capaz de
iniciar a configuração de equipamentos de rede local (LAN), com base em tecnologia e protocolo Ethernet e TCP/IP.

 A segunda parte da Unidade Curricular é mais prática e requer uma forte componente laboratorial. Constitui o primeiro
passo na configuração de redes globais de comunicação (WAN), obrigando o aluno a adquirir conhecimentos e
competências em protocolos de roteamento e roteáveis, essenciais ao funcionamento de redes WAN. São estudados
com detalhe três protocolos do tipo IGP (interior gateway protocol) mais utilizados dentro de um sistema autónomo
(AS).

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

 The first part of the course with approximately 30 hours of contact aims at presenting the theoretical concepts
underlying the operation of communication networks. It is structured so that the student understands the functioning
of communications through the best-known models, OSI and TCP/IP. Only then is it possible to master the concepts of
addressing and services. This way the student can start configuring network equipment (LAN) based on technology
and Ethernet and TCP / IP.

 The second part of the course is more practical and requires strong laboratory component. Is the first step in setting
global communication networks (WAN), forcing students to acquire knowledge and skills in routing protocols and
routable, essential to the functioning WAN. Are studied in detail three types of protocols IGP (interior gateway
protocol) most used within an autonomous system (AS).

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Todos os conteúdos a leccionar estarão disponíveis na Intranet da Escola. Os conteúdos serão apresentados aos
alunos com recurso a apresentações dinâmicas em PowerPoint. Para desenvolvimento dos conteúdos leccionados
serão disponibilizados laboratórios ou fichas práticas para implementação individual ou em grupo. 

 Os momentos de avaliação apresentam sempre a avaliação da componente teórica e da componente prática. Esta
ultima, é realizada nas estações de trabalho disponíveis. 

 No domínio da avaliação, o aluno pode optar por um dos dois regimes apresentados: (1) Avaliação continua/por
frequência: dois testes teóricos (30%) e dois testes práticos (70%). Considera-se aprovado se a média final da
avaliação obtida, de acordo com as ponderações apresentadas, for superior ou igual a 10 valores; (2) Avaliação por
Exame Final: componente teórica (30%) componente prática (70%). 

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 All content to teach will be available in the School Intranet. The contents will be presented to students using dynamic
presentations in PowerPoint. For developing the content taught will be available labs or chips for practical
implementation, individual or group.

 The evaluation moments have always evaluating the theoretical and practical component. The latter is performed on
workstations available.

 In the area of the evaluation, the student may choose one of two schemes presented: (1) Continuous
assessment/frequency: two written tests (30%) and two practical tests (70%). It is considered approved if the average
of the final evaluation obtained, according to the weights given, is greater than or equal to 10; (2) Assessment for Final
Exam: theoretical component (30%) practical component (70%).

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

 Considerando que a Unidade Curricular é essencialmente de prática laboratorial, a metodologia de ensino proposta é a
mais adequada para motivar o aluno a envolver-se de forma activa no seu próprio processo de aprendizagem. Toda a
componente laboratorial é o mais próximo possível da exigência que o mercado de trabalho apresenta a profissionais
no domínio do networking.

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

 Whereas that the course is essentially laboratory practice, the teaching methodology proposed is the most appropriate
to motivate students to engage actively in their own learning process. The entire laboratory component is the closest



to the requirement that the labor market has the professionals in the field of networking.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. CCNA Exploration 4.0.4.0; Network Fundamentals, Student Lab Manual (2010).
 2. CCNA Exploration 4.0.5.0; Routing Protocols and Concepts, Student Lab Manual (2010).

 3. Edmundo Monteiro, Fernando Boavida; “Engenharia de Redes Informáticas”; 10ª Edição; FCA; 2011.
 4. Fred Halsall, “Data Communications, Computer Networks and Open

 Systems ”, Addison-Wesley Professional, 4ª Edition, 1995. ISBN: 0-201-42293-X. Matthew Flint Arnett.
 5. Mário Vestias, “Redes Cisco para Profissionais”, 4ª Edição, 2009, ISBN: 978-972-722-506-4, FCA – Editora de

Informática
 6. Cisco Internetworking Technology Handbook (Disponível na Internet)

http://docwiki.cisco.com/wiki/Internetworking_Technology_Handbook 
7. Todos os conteúdos leccionados encontram-se disponíveis no espaço de eLearnig da CISCO em
http://cisco.netacad.net/ ou na página de apoio à Unidade Curricular na Intranet da Escola.

 
 

Mapa IX - Análise e Concepção de Sistemas / Analysis and System Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Análise e Concepção de Sistemas / Analysis and System Design

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Jorge Miguel Calha Rainha Machado (T-30;TP-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Esta unidade curricular visa fornecer aos seus estudantes a capacidade de analisar os problemas mais comuns na
conceção de Sistemas de Informação e desenvolver soluções através de uma correta gestão da informação,
documentação, equipas e competências tecnológicas.

 O objectivo desta unidade curricular é dar a conhecer aos estudantes: Conceitos fundamentais relacionados com os
Sistemas de Informação, o seu enquadramento e caracterização nas fases de engenharia de software, as fases do
ciclo de vida de um Sistema de Informação, o processo de desenvolvimento e as metodologias apropriadas,
modelação e desenho através de notação padronizada UML usando ferramentas de software. 

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This unit aims to provide its students the ability to analyze the most common problems in the design of information
systems and develop solutions through a proper information management, documentation, equipment and
technological skills.

 The purpose of this course is to acquaint students: Fundamental concepts related to Information Systems, its framing
and characterization phases of software engineering phases of the life cycle of an information system, the
development process and appropriate methodologies, modeling and design using UML notation using standard
software tools.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Apresentação e enquadramento da unidade curricular; Conceitos gerais da disciplina; Caraterização de Sistema de
Informação; Caraterização das fases da engenharia de software; Motivações; Casos de estudo sobre problemas
relacionados com o desenvolvimento de Sistemas de Informação; Abordagens de desenvolvimento; Processo de
desenvolvimento; Processo (SDP); Ciclo de vida (SDLC); Tailoring

 Gestão de Requisitos; Metodologias de desenvolvimento de software
 Tradicionais; Ágeis (ênfase em Scrum e Extreme Programming)

 Modelação UML:; Diagramas de Casos de Uso (Use Cases)
 Diagramas de Classes; Diagramas de Interação; Diagramas de Atividades; Diagramas de Estados; Diagramas Físicos;

Utilização de ferramentas de software
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Presentation and framing of the course; General concepts of the discipline; Characterization of Information System;
Characterization of the phases of software engineering; Motivations; Case studies on issues related to the
development of Information Systems; Approaches development; development process; process (SDP); life Cycle
(SDLC); Tailoring

 Requirements Management, Software Development Methodologies
 Traditional, Agile (Scrum and emphasis on Extreme Programming)
 UML Modeling:; Use Case Diagrams (Use Cases)

 



 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos leccionados têm uma relação directa com os objectivos propostos. Todos os conceitos fundamentais
tais como levantamento de requisitos, modelação e desenho considerando todos os tradicionais tipos de
documentação em forma de diagramas UML respondem ao objectivo de perceber o ciclo de vida de desenvolvimento
de um sistema de informação.

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

 The contents taught have a direct mapping with the proposed objectives. All fundamental concepts such as
requirements gathering, modeling and design considering all traditional types of documentation in form of UML
diagrams respond to the objective of realizing the life cycle of developing an information system.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Será ministrada em aulas teóricas (T), teórico-práticas (TP) e de orientação tutorial (OT) que servem para apoiar
individualmente os estudantes. As aulas teóricas funcionarão com breves exposições sobre cada tema,
acompanhadas de exemplos práticos onde se pretende que o aluno consolide os conceitos que estudou. Os
conteúdos estarão disponíveis na plataforma de ensino da Escola, tendo como suporte a bibliografia e artigos
disponibilizados. 

 Nas aulas teórico-práticas proceder-se-á à resolução de exercícios, onde os alunos aplicarão os conhecimentos
adquiridos. 

 Para desenvolvimento dos conteúdos leccionados serão pedidos trabalhos a realizar sob a forma de sumário que
visam a análise de casos de estudo e que serão alvo de apresentação e defesa individual ou colectiva.

  
Avaliação por Frequência

 Trabalhos (10% cada):
 1. Processo de desenvolvimento (SDP, SDLC e tailoring)

 2. Metodologias Tradicionais
 3. Metodologias Ágeis

  
Trabalho prático sobre Modelação em UML 30%

 Teste escrito 40%
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
Will be taught in lectures (T), theoretical and practical (TP) and tutorials (OT) that serve to support individual students.
The lectures will work with brief presentations on each topic, accompanied by practical examples where the student
intends to consolidate the concepts studied. The content will be available on the school learning platform, supported
by a bibliography and articles available.

 In practical classes will proceed to solving exercises where students apply the knowledge acquired.
 For development of what is taught will be asked to perform work in the form of summary aimed at analysis and case

studies that will target presentation and defense of individual or collective.
  

Assessment by Frequency
 Papers (10% each):

 One. Development Process (SDP and tailoring SDLC)
 2nd. Traditional methodologies

 3rd. Agile Methodologies
  

Practical work on modeling in UML 30%
 Written test 40%

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

  
O conteúdo curricular permite a formação de competências em:

 a) Compreender os conceitos fundamentais de caraterização de sistemas de informação e a sua interdependência com
o desenvolvimento através da engenharia de software;

 b) Conhecer e identificar os problemas mais comuns do processo de desenvolvimento e manutenção de software que
servem de motivação para um correto processo de planeamento, desenvolvimento e implementação;

 c) Enumerar e compreender o propósito das fases do ciclo de vida de um processo de desenvolvimento de software e
o nível de tailoring necessário para adequação a cada problema;

 d) Capacidade de interagir com os stakeholders para gerir requisitos do sistema de informação. Esta competência
requer conhecimentos quer do lado da gestão quer do lado da computação informática;

 e) Saber recomendar e utilizar metodologias de desenvolvimento de software, tradicionais e agéis, de forma
apropriada consoante o tipo de cultura organizacional do domínio de aplicação do problema;

 f) Desenhar e modelar aplicações recorrendo à linguagem UML através de software de modelação e ser capaz de
interpretar diagramas UML para interagir com outros stakeholders no processo de desenvolvimento.

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

 The curriculum content allows the formation of skills:
 a) Understand the fundamental concepts of characterization of information systems and their interdependence with the



development through software engineering;
 b) Know and identify the most common problems in the process of developing and maintaining software that serve as

motivation for a correct process of planning, development and implementation;
 c) Know and understand the purpose of the phases of the life cycle of a software development process and the level of

fitness required for tailoring every problem;
 d) Ability to interact with stakeholders to manage requirements of the information system. This competency requires

knowledge either side management either side of computer information technology;
 e) Know recommend and use of software development methodologies, traditional and agile, appropriately depending

on the type of organizational culture of the scope of the problem;
 f) Design and modeling applications using the UML modeling through software and be able to interpret UML diagrams

to interact with other stakeholders in the development process.
 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Pressman, Roger S. Software Engineering: a practitioner's approach - 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2005.
 Silva, A; Videira, C; “UML, Ferramentas e Metodologias CASE”, Edições Centro Atlântico, 2001, 972-8426-36-4

 

Mapa IX - Gestão de Projecto / Project Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Gestão de Projecto / Project Management

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Jorge Miguel Calha Rainha Machado (TP-60)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Dotar os alunos com conhecimentos teóricos e práticos sobre a gestão de projecto.Aborda-se em particular a gestão
de projectos de software.

 Aprendizagem do uso da ferramenta de gestão de projecto Microsoft Project 2007. Os alunos devem conseguir gerir de
forma eficiente e usando as ferramentas apropriadas um projecto de software desenvolvido por uma equipa de
programadores informáticos.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Train students with theoretical and practical knowledge about managing software projects. Learning to use project
management tool Microsoft Project 2007. Students should be able to efficiently manage and use the proper tools in a
software project developed by a team of computer programmers.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Definições e elementos de gestão
 • Modelos de visualização de projectos (e.g. Mapa de Gantt, Rede de precedências)

 • Avaliação financeira e de risco
 • Estrutura de decomposição de trabalho (EDT) / Work Break down structure

 • Microsoft Project
 • Critical Path method (CPM/Técnica de cadeia critica) e optimizações

 • Exercicios sobre incerteza em projectos
 • Método PERT

 • Sistema de Controlo de Alteração de código
 • Gestão de risco, qualidade, configuração

 • Gestão de conflito
 • Importância dos Testes de Software e seu correcto planeamento desde as fases iniciais dos projectos

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Definitions and management elements
 • Models display projects (eg Map Gantt, Network precedence)

 • Financial evaluation and risk
 • Work breakdown structure (WBS) / Work Break down structure

 • Microsoft Project
 • Critical Path Method (CPM / critical chain technique) and optimizations

 • Exercises on uncertainty in projects
 • PERT Method

 • Control System Change code
 



• Risk management, quality, configuration
 • Management of conflict

 • Importance of Software Testing and its proper planning from the early stages of projects

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos leccionados são as ferramentas de cálculo e gestão de métricas e monitorização de desenvolvimento de
tarefas já automatizadas em algumas ferramentas de gestão de projecto como o caso do Microsoft Project. Com o
ensinamento destes conteúdos os alunos ficam aptos a utilizar qualquer ferramenta de gestão de projecto que
imlemente estas técnicas e aplica-las de forma autónoma em ferramentas que não as implementem.

 As técnicas de gestão de risco e gestão de conflitos são técnicas de gestão de recursos materiais e humanos
necessárias à boa gestão de equipas.

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

 The taught contents are the tools of calculation, management metrics and monitoring development tasks already
automated in some project management tools like Microsoft Project. With the teaching of these subjects the students
are able to use any project management tool that implement these techniques and apply them independently in tools
that do not implement them.

 The techniques of risk management and conflict management techniques are management material and human
resources necessary for good management teams.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Os conteúdos das aulas estarão disponíveis na intranet da Escola em formato pdf. Execução de exercícios exemplo na
aula para consolidar os métodos leccionados. Os alunos terão de utilizar um método controlado para desenvolverem o
seu próprio projecto de Gestão de Projecto efectuando entregas de fichas de progresso e versões do relatório final e
de modelos de documentos definidos para uso pela equipa de projecto alvo. O desenvolvimento do plano de projecto
será um caso real baseado no seu projecto final de curso ou de um projecto fornecido pelo docente. 

 Avaliação
 Realização de um trabalho prático de longa duração, mediante proposta do docente, e entregue obrigatoriamente até à

data estipulada cumprindo prazos intermédios e com posterior avaliação cumprimento de prazos também ela própria
da gestão de projecto.

  
Trabalho prático 50 %

 Teste escrito 50 %
  

Por exame deverá ser igual

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The contents of the classes will be available on the school intranet in pdf format. Performing exercises in class will
consolidate the methods taught. Students will have to use a controlled method to develop their own project of the unit
Project Management, doing deliveries reporting progress and the final report and set of document templates for use by
the project team target. The development of the project plan will be based on a real case of student final project or a
project example delivered by the teacher.

  
Evaluation

 Development of a practical long term, proposed by the teacher, and delivered to the mandatory compliance date set
interim deadlines and with subsequent evaluation meeting deadlines also itself of project management.

  
Practical work 50%

 Writing test 50%
  

On examination must be equal
 

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

 O aluno saberá os conceitos envolvidos no processo de iniciação, planeamento, execução, controlo, e encerramento
de um projecto. Demonstrará a utilização da ferramenta MS Projecto nos quatro últimos processos. O próprio facto
dos alunos terem de entregar relatórios de desempenho, em modelos desenvolvidos para o efeito, e um estudo de
desempenho das tarefas no final, aumenta a carga de responsabilidade e provoca uma maior sensibilidade no aluno
para o cumprimento de prazos e controlo por parte de um gestor.

  

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

 The student knows the concepts involved in the initiation, planning, execution, control and closure of a project.
Demonstrate the use of MS Project tool in the last four processes. The very fact that the students have to deliver
performance reports, models developed for this purpose, and a performance study of the tasks in the end increases
the burden of responsibility and causes increased sensitivity in the student to meet deadlines and control by a project
manager.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 



SILVA, Márcio, Microsoft Office Project 2007,FCA, ISBN 978-972-722-435-7; MIGUEL, António, Gestão de Projectos de
Software, FCA, ISBN 972-722-352-4

 

Mapa IX - Redes de Computadores II / Computers Network II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Redes de Computadores II / Computers Network II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Secundino Domingos Marques Lopes (T-15;TP-30;PL-15)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Ao concluir a Unidade Curricular, o aluno estará apto a realizar tarefas relacionadas com os seguintes tópicos: (a)
Dominar os Conceitos de Comutação (Redes locais Ethernet 802.3, LAN switching e funcionamento do switch); (b)
Configuração de Switchs Layer 2 e Layer 3; (c) Configuração e resolução de problemas com Spanning Tree Protocol;
(d) Criação e implementação de redes lógicas com VLANs; (e) Identificação e resolução de problemas em Virtual
LANs; (f) Configuração de Virtual Trunking Protocol; (g) Configuração segura de Network Address Translation (NAT)
and Port Address Translation (PAT); (h) Implementação de serviços de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP);
(i) Conhecimento e classificação de Tecnologias WAN; (j) Configuração do protocolo Point-to-Point Protocol (PPP); (M)
Configuração de Dial-on-demand routing (DDR) e de Frame Relay

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Upon completion of the Course, students will be able to perform tasks related to the following topics: (a) Control the
Switching Concepts (802.3 Ethernet Local Area Networks, LAN switching and operation of the switch), (b) Setup Layer
2 and Layer 3 Switches (c) Configuration and Troubleshooting with Spanning Tree Protocol, (d) Developing and
implementing logical networks with VLANs; (e) Identification and resolution of problems in Virtual LANs; (f) Configure
Virtual Trunking Protocol; (g) Secure configuration of Network Address Translation (NAT) and Port Address Translation
(PAT), (h) Implementation services Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), (i) knowledge and classification of
WAN Technologies, (j) Configuration protocol Point-to-Point Protocol (PPP), (M) Configuration Dial-on-demand routing
(DDR) and Frame Relay

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 (1) Comutação LAN e Wireless: (a) Conceitos sobre o desenho de redes LAN; (b) Conceitos de comutação e tarefas de
configuração de Switchs; (c) VLANs; (d) VTP; (e) Spanning Tree Protocol; (f) Inter-VLAN Routing; (g) Conceitos
básicos de configuração de Wireless 

 (2) Tecnologias WAN: (a) Introdução às tecnologias WAN; (b) PPP; (c) Frame Relay; (d) Segurança de redes; (e) Listas
de controlo de acesso – ACLs; (f) Serviços de acesso remoto; (g) Serviços de Endereçamento IP; (h) Network Address
Translation (NAT); (i) Port Address Translation (PAT); (j) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP); (m) Resolução
de problemas em rede WAN

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 (1) Switching and Wireless LAN: (a) Concepts about the design of LAN, (b) Switching concepts and switchs
configuration tasks (c) VLANs (d) VTP (e) Spanning Tree Protocol; (f) Inter-VLAN Routing (g) Wireless fundamentals
configuration 

 (2) WAN Technologies: (a) Introduction to WAN technologies, (b) PPP (c) Frame Relay (d) Network Security (e) Access
Control Lists - ACLs, (f) Remote Access Services (g) IP Addressing Services; (h) network Address Translation (NAT), (i)
Port Address Translation (PAT), (j) Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), (m) Troubleshooting WAN

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos encontram-se divididos em duas partes, com duração aproximada de 30 horas de
contacto para cada uma delas, incluindo o espaço dedicado à avaliação de conhecimentos. De uma forma contínua e
integrada o aluno deve desenvolver um conjunto de competências no domínio das redes locais (1ª parte) e em redes
globais/WAN (2ª parte). A estrutura de conteúdos permite, sempre com uma componente prática muito intensiva, que o
aluno atinja as competências exigidas.

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

 The course contents are divided into two parts, with approximately 30 contact hours for each one, including space
devoted to the assessment of knowledge. In a continuous and integrated the student should develop a set of skills in
local area networks (1st part) and global networks / WAN (part 2). The content structure allows, always with a very
intensive practical component, a student reaches the required skills.



 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Todos os conteúdos a leccionar estarão disponíveis na Intranet da Escola. Os conteúdos serão apresentados aos
alunos com recurso a apresentações dinâmicas em PowerPoint. Para desenvolvimento dos conteúdos leccionados
serão disponibilizados laboratórios ou fichas práticas para implementação individual ou em grupo. 

 Os momentos de avaliação apresentam sempre a avaliação da componente teórica e da componente prática. Esta
ultima, é realizada nas estações de trabalho disponíveis. 

 No domínio da avaliação, o aluno pode optar por um dos dois regimes apresentados: (1) Avaliação continua/por
frequência: dois testes teóricos (30%) e dois testes práticos (70%). Considera-se aprovado se a média final da
avaliação obtida, de acordo com as ponderações apresentadas, for superior ou igual a 10 valores; (2) Avaliação por
Exame Final: componente teórica (30%) componente prática (70%). 

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 All content to teach will be available in the School Intranet. The contents will be presented to students using dynamic
presentations in PowerPoint. For developing the content taught will be available labs or chips for practical
implementation, individual or group.

 The evaluation moments have always evaluating the theoretical and practical component. The latter is performed on
workstations available.

 In the area of the evaluation, the student may choose one of two schemes presented: (1) Continuous
assessment/frequency: two written tests (30%) and two practical tests (70%). It is considered approved if the average
of the final evaluation obtained, according to the weights given, is greater than or equal to 10; (2) Assessment for Final
Exam: theoretical component (30%) practical component (70%).

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

 Considerando que a Unidade Curricular é essencialmente de prática laboratorial, a metodologia de ensino proposta é a
mais adequada para motivar o aluno a envolver-se de forma activa no seu próprio processo de aprendizagem. Toda a
componente laboratorial é o mais próximo possível da exigência que o mercado de trabalho apresenta a profissionais
no domínio do networking.

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

 Whereas that course is essentially laboratory practice, the teaching methodology proposed is the most appropriate to
motivate students to engage actively in their own learning process. The entire laboratory component is the closest to
the requirement that the labor market has the professionals in the field of networking.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. Fred Halsall, “Data Communications, Computer Networks and Open
 Systems ”, Addison-Wesley Professional, 4ª Edition, 1995. ISBN: 0-201-42293-X. Matthew Flint Arnett.

 2. Mário Vestias, “Redes Cisco para Profissionais”, 4ª Edição, 2009, ISBN: 978-972-722-506-4, FCA – Editora de
Informática

 3. Todos os conteúdos leccionados encontram-se disponíveis no espaço de eLearnig da CISCO em
http://cisco.netacad.net/ ou na página de apoio à Unidade Curricular na Intranet da Escola

 
 

Mapa IX - Administração de Sistemas / System Administration

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Administração de Sistemas / System Administration

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Valentim Alberto Correia Realinho (T-15;TP-15;PL-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Proporcionar aos alunos uma abordagem dos principais problemas que se colocam a um gestor de sistemas
informáticos, abrangendo, entre outros, aspectos de administração de sistemas, interligação e funcionamento em
rede, gestão de sistemas em rede, meta-gestão, protecção e segurança.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Providing students with an approach of the main problems faced by a manager of information systems, covering,
among other aspects of system administration, networking and networking, network management systems, meta-



management, protection and security.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução – Aspectos gerais de Administração de Sistemas
 1.1 Visão geral da Administração de Sistemas

  
2. Administração de Servidores

 2.1 Arranque e fecho de sistemas
 2.2 Gestão de utilizadores

 2.3 Discos e sistemas de ficheiros
 2.4 Serviços base em sistemas Unix e Windows Server

 2.5 Segurança de sistemas
 2.6 Backup e restore de sistemas

  
3. Serviços de Rede

 3.1 Domain Name System 
 3.2 FTP: instalação e configuração 

 3.3 Servidor WWW Apache: instalação e configuração 
 3.4 SMTP, POP e IMAP: instalação e configuração 

 3.5 Secure Shell: instalação e configuração 
 3.6 Network File System 

 3.7 Samba 
 3.8 DHCP: instalação e configuração

  
4. Gestão Integrada de Sistemas

 4.1 Gestão de redes: arquitecturas, tecnologias e aplicações 
 4.2 Organização de Equipas de Administração de Sistemas (Meta-Gestão)

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Introduction - General System Administration
 1.1 Overview of System Administration

  
2. Server Administration

 2.1 Start-up and closure systems
 2.2 Management of users

 2.3 Disks and file systems
 2.4 Services Based on Unix systems and Windows Server

 2.5 Security systems
 2.6 Backup and restore systems

  
3. Network Services

 3.1 Domain Name System
 3.2 FTP: Installation and Configuration

 3.3 WWW Apache Server: Installation and Configuration
 3.4 SMTP, POP and IMAP: Installation and configuration
 3.5 Secure Shell : Installation and Configuration

 3.6 Network File System
 3.7 Samba 

 3.8 DHCP: Installation and configuration
  

4. Integrated Management Systems
 4.1 Managing networks: architectures, technologies and applications

 4.2 Organization Team Management Systems (Meta-Management)

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos abrangem os conceitos gerais que se colocam a um Administrador de Sistemas (Cap 1).
 São fornecidos conteúdos que permitem ao aluno adquirir competências ao nível da administração de servidores (Cap

2), serviços mais comuns de rede (Cap. 3) e uma visão integrada da gestão de sistemas (Cap. 4).
  

Estes conteúdos são acompanhados de uma forte componente prática, que permite ao aluno consolidar e adquirir
competências práticas das matérias leccionadas na Unidade Curricular.

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

 The syllabus covers general concepts faced by a System Administrator (Cap 1).
 Contents are provided that allow students to acquire skills in server management(Cap 2), the most common network

services (Chapter 3) and an integrated management system (Chapter 4).
  

These contents are accompanied by a strong practical component, which allows students to consolidate and acquire
practical skills of the subjects taught in the Course.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):



A metodologia de ensino nesta Unidade Curricular consiste na exposição dos conteúdos programáticos
complementada com a aplicação prática dos conceitos teóricos em exercícios práticos e com práticas laboratoriais.

  
Avaliação

 Teste escrito sobre toda a matéria 60%
 Trabalhos práticos 40%

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology of this Course is the exposition of the syllabus supplemented with practical application of
theoretical concepts into practical exercises and laboratory practice. 

  
Evaluation

 Written test on all matter 60%
 Practical work 40%

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

 A metodologia de leccionação, assente essencialmente na exposição oral com recurso a exemplos e na resolução de
exercícios práticos, permite atingir os objectivos definidos.

  
A componente prática é bastante alargada nesta unidade curricular, de forma a complementar os conteúdos teóricos
com aspectos específicos de aplicação em administração de sistemas, permitindo atingir os objectivos definidos.

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

 The teaching methodology is mainly based on oral exposure using examples and solving exercises, achieves the
objectives set.

  
The practical component is very broad in this course, to complement the theoretical aspects with application specific
system administration, allowing achieving the objectives set.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. Aeleen Frisch, Essential System Administration 3rd Edition, O’Reilly & Associates, Inc., USA, 2002.
  

2. Edmundo Monteiro, Fernando Boavida, Engenharia de Redes Informáticas, 4ª edição, FCA – Editora de informática,
Lisboa, 2002.

  
3. Heinz-Gerd Hegerind, Sebastian Abeck, Bernhard Neumair, Integrated Management of Networked Systems, Morgan
Kaufmann Publishers, San Francisco, California, 1999. 
 
4. Steve Shah, Linux Administration – A Beginner’s Guide,Osborne/McGraw-Hill, 2000.

  
5. Steve Maxwell, UNIX Network Management Tools, McGraw-Hill, 1999.

 

Mapa IX - Informática Industrial / Industrial Computing

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Informática Industrial / Industrial Computing

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Sérgio Duarte Correia (TP-60)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Pretende-se com a Unidade Curricular introduzir os conceitos gerais acerca dos sistemas informáticos instalados
numa unidade industrial. Serão abordados conceitos de automação industrial, redes industriais, e sistemas de
supervisão e controlo industrial. Após a conclusão dos vários módulos o aluno será capaz de projectar e desenvolver
sistemas, integrar tecnologia em sistemas existentes e actuar na manutenção de aplicações instaladas.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The intention of the course unit, is to introduce the general concepts about computer systems installed in an industrial
unit. It will examine concepts of industrial automation, industrial networks, and supervisory systems and industrial



control. Upon completion of the various modules students will be able to design and develop systems to integrate
technology into existing systems and perform maintenance on installed applications.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Autómatos Programáveis: Gamas de autómatos programáveis, Módulos de Entradas/Saídas, Módulos de Funções
Especiais, Accionamentos de velocidade, Arquitecturas e Sistemas de Automação; Programação de Autómatos;
Ferramentas de Programação e Diagnóstico, Linguagens de Programação, Funções Aplicativas (Temporização,
Contagem, etc.), Programação de Funções Inteligentes, Funções Analógicas, Funções de Contagem Rápida, Funções
de Comunicação, Análise e Diagnóstico; Redes Industriais: Topologia de Redes, Redes ProfiBus, Redes ModBus,
CANBus, AS-Interface, Industrial Ethernet; Desenvolvimento de Aplicações SCADA: Características gerais de sistemas
SCADA. Implementação de sistemas baseados em ligações ponto a ponto. Integração se sistemas de supervisão com
servidores web.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Programmable Logic Controllers: Types of programmable automatons, I / O Modules, Special Functions, Speed   Drives,
Automation Systems and Architectures; Automatic Programming, Programming Tools and Diagnostics, programming
languages  , application functions (timing, counting, etc..), Intelligent Scheduling Functions, Analog Functions, Features
Quick Count, Communication Functions, Analysis and Diagnosis; Industrial Networks: network Topology, Network
Profibus, Modbus Networks, CANBus, AS-Interface, Industrial Ethernet; Application Development SCADA: general
Features of SCADA systems. Implementation of systems based on point to point links. If supervisory systems
integration with web servers.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Na metodologia de ensino apresentada é dada especial atenção à componente de simulação e implementação prática
dos conteúdos abordados nas aulas, permitindo que o aluno entenda as matérias em estudo, conseguindo-se atingir
os objectivos propostos. O facto de todos os conteúdos ministrados serem imediatamente aplicados na aula, em
equipamentos industriais reais, permite de imediato atingir os objectivos propostos.

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

 In the teaching methodology presented, is given special attention to the component simulation and practical
implementation of content covered in class, allowing students to understand the subjects in the study, achieving the
objectives proposed. The fact that all the content taught in class are immediately applied in real industrial equipment,
allows immediate achieve these objectives.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A unidade curricular tem uma forte componente prática, onde em todas as aulas é apresentado um conteúdo teórico e
imediatamente implementado em equipamento, em laboratório, implicando que em todas as aulas exista uma
componente prática de experimentação e avaliação. 

  
1.Avaliação de frequência

 - Trabalhos laboratoriais 100 %; Trabalhos práticos de laboratórios realizados durante o período de funcionamento das
aulas, com entrega de relatório e demonstração de funcionamento.

  
2. Avaliação por Exame

 - Realização de prova escrita 50 %
 - Trabalho laboratorial 50 %; Nota obtida nos trabalhos laboratoriais realizados no decorrer do semestre.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The course unit has a strong practical component, where in all classes is presented a theoretical content and
immediately implemented in hardware, lab, implying that in every class there is a practical component of
experimentation and evaluation.

  
1. Evaluation by frequency

 - Laboratory work 100%; practical laboratory work performed during the period of operation of the classes, with report
delivery and demonstration of operation.

  
2. Evaluation by Examination

 - Conducting written test 50%
 - Laboratory work 50%; Note obtained in laboratory work performed during the semester.

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

 As metodologias de ensinam contemplam uma forte componente prática, sobretudo continua onde em todas as aulas
são aplicados os conhecimentos adquiridos. Isso permite que o aluno adquira sólidas competências ao nível da
implementação de sistemas conforme se pretende nos objectivos. O facto de se utilizaram plataformas de automação
e monitorização industriais nas aulas permite ao aluno obter contacto com equipamentos reais.

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

 



The teaching methodologies include a strong practical, especially where continues in all classes are applied the
knowledge acquired. This allows the students acquire solid skills in the implementation of the systems as intended
objectives. The fact of using automation platforms and monitoring industrial classes allows students to obtain contact
with real equipment.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 António Francisco, “Autómatos Programáveis”, ETEP, 2003.
  

J. R. Caldas Pinto, “Técnicas de Automação”, ETEP, 2004.
  

J. Norberto Pires, “Automação Industrial”, ETEP, 2002
 

 

Mapa IX - Arquitectura Tecnológica de Sistemas de Informação / Technology Architectures of Information Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Arquitectura Tecnológica de Sistemas de Informação / Technology Architectures of Information Systems

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Jorge Miguel Calha Rainho Machado (T-15;TP-15;PL-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Em primeiro lugar formar os alunos para uma visão de alto nível das organizações. Fornecer competências aos alunos
para conseguirem avaliar, desenhar e redesenhar processos e actividades, a informação relevante para esses
processos, os pontos de controlo afectos a indicadores de desempenho, formas de interligação entre a informação,
aplicações que controlam o ciclo de vida da mesma e qual a tecnologia indicada para resolver os problemas. 

  
Em segundo lugar os alunos são formados para novas abordagens das arquitecturas empresariais em contextos onde
sejam necessárias definir e criar vistas sobre o modelo da organização. O objectivo das vistas visa a identificação de
problemas de melhoria contínua que necessitam de avaliação específica e modelação própria para responder a
determinadas questões relacionadas com os objectivos da própria organização, para que os vários níveis (estratégico,
gestão e operação) da mesma possam medir e avaliar o desempenho da mesma.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 First of all form the students for a high level vision of the organization. Give competences to the students to evaluate,
model and refractor processes and activities, model the relevant information for those processes, the control points
affecting performance indicators, relations between information, applications controlling the information life cycle and
the technology to solve the emergent problems.

  
In second place the students are formed for new models in contexts where it is necessary to create viewpoints over the
organization model. The objective of those views is the identification of problems and continuous improving of
processes and activities in organization, measuring and evaluating the outputs of those views.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Estruturação de Arquitecturas de Informação em Organizações
 1. Introdução

 a. Evolução dos Sistemas de Informação nas Organizações
 b. Arquitecto, Arquitectura e Arquitectura de Sistemas de Informação.

 c. Dados, Informação e Sistemas de Informação
 2. Organizações

 a. Áreas 
 b. Níveis de Gestão vs Necessidades de Informação

 3. Arquitecturas Empresariais e Arquitectura de Sistemas de Informação.
 4. Frameworks e Metodologias

 5. Arquitectura Tecnológica
 a. Arquitecturas de Aplicações

 b. Arquitecturas de Alta Disponibilidade e Escaláveis
 c. Arquitecturas Seguras

 d. O Papel do Middleware
 6. ERP (Enterprise Resource Planing)

 7. CRM (Customer Relationship Management)
 8. B2B

 



Vistas sobre o modelo das Organizações
 1. Introdução 

 2. Pontos de Vista IEEE
 3. UML

 4. XMI 
 5. XQuery

 6. Modelação de Vistas Automáticas usando XQuery, XSL e CSS’s
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Structure of Information Architectures in Organizations
 1. Introduction

 a. Evolution of Information Systems in Organizations
 b. Architect, Architecture and Systems Information Architecture.

 c. Data, Information and Information Systems
 2. Organizations

 a. Areas
 b. Management levels and Information needs

 c. System interoperability
 3. Enterprise Architectures (importance of Aplications, Data and Information)

 4. Information Systems Architectures:
 a. Data

 b. Applications
 c. Technological 

 5. Frameworks e Methodologies
 6. Technological Architectures

 a. Application Arcitectures
 b. Scalable and High avalability Architectures.

 c. Safe Architectures
 d. Middleware role 

 7. ERP (Enterprise Resource Planing)
 8. CRM (Customer Relationship Management)

 9. B2B
 Views for organization model

 1. Introduction
 2. IEEE View Points

 3. XMI
 4. XQuery language

 5. Authomatic generated views using XQuery, XSL e CSS’s
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A primeira parte da matéria responde ao primeiro objectivo enunciado. Os pontos 1 e 2 dos conteúdos introduzem as
organizações. Os pontos 3 e 4 abordam formas de modelação para responder às necessidades apontadas nos pontos
1 e 2. O ponto 5 refere frameworks de estruturação das várias componentes da arquitectura e refere exemplos
práticos. O ponto 6 aborda a tecnologia e a sua influência. Os restantes pontos são exemplos de sistemas reais que
existem para responder a algumas das necessidades apontadas nos pontos anteriores.

  
A segunda parte do programa assenta na melhoria contínua e no controlo de processos com vistas especificas que
são criadas à medida das necessidades da organização para medir objectivos. Os alunos aprendem algumas facetas
do padrão de pontos de vista do IEEE. É leccionada uma metodologia de criação de vistas centrada nos interessados.
A criação é feita a partir do modelo organizacional que foi leccionado na primeira parte do programa.

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

 The first half of the contents answer to first objective of the unit. Points one ant two introduce the organizations. Points
3 and 4 refer modeling techniques to answer the needs pointed in first two points. Point 5 refer to frameworks to
structure the architectural components and refers to real scenarios. Point 6 considers the technology and related
problems. The remain points are examples of real systems to answer some of the questions referred in the unit.

  
The second half of the program is based on continuous improvement and in the process control using views that are
created considering the needs to measure the achievement of objectives. The students lear the IEEE view points and is
teached a methodology to create views centered in stakeholders. The creation is done starting in the model built in the
first half of the unit.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

  
O Método de avaliação desta unidade consiste na apresentação das várias arquitecturas empresariais utilizadas na
maioria dos cenários de consultoria e modelação de casos reais

  
Componente Peso

 Exercícios sobre a matéria leccionada 5%
 Trabalhos práticos de modelação de uma arquitectura de informação 15%

 Trabalho prático de modelação de indicadores e processos 15%
 



Relatório final da arquitectura empresarial estudada incluindo a integração entre os trabalhos anteriores e a
arquitectura de processos e diagramas de actividades. 25%

 Teste escrito de arquitecturas empresariais 25%
 Trabalho prático de modelação de vistas empresariais 15%

  
2. Avaliação por Exame

  
Componente Peso

 Projecto de modelação de uma arquitectura empresarial completa 50%
 Exame escrito de arquitecturas empresariais com exercício de modelação de vistas empresariais 50%

  
Durante a avaliação por exame o aluno será avaliado com um exame escrito e será discutida a totalidade do seu
projecto em conjunto com os seus colegas

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The method consists in studing several enterprise architectures forms of documentation commonly used in the
majority of consulting scenarios and model real cases.

  
Evaluation by frequency

  
Component Weight

 Exercises 5%
 Pratical Works for modelling an information architecture 15%

 Pratical work for modelling processes and perfomance indicators 15%
 Final report with na enterprise architecture 25%

 Written Testo f Enterprise Architectures 25%
 Pratical work on enterprise views 15%

  
2. Exam Evaluation

  
Component Weight

 Model a complete architecture 50%
 Written test and pratical exercise about views 50%

  
During the evaluation the student will be evaluated with a written test and will be discussed his project together with
his team collegues

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

 Na abordagem dos conteúdos seleccionados privilegiar-se-á predominantemente a dimensão teórico-prática e de
práticas laboratoriais, as quais facultam a aquisição de conhecimentos necessários para definir arquitecturas
tecnológicas de sistemas de informação.

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

 In the approach of selected content, focus will be predominantly practical and laboratory practices, which provide the
acquisition of knowledge needed to define technological architectures of information systems.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 • Steven H. Spewak, Wiley-QED, 1992, ISBN 0 471 599859
 • Marc Lankhorst, Hans van Drunen, Enterprise Architecture Development and Modelling

  

 

Mapa IX - Multimédia / Multimedia

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Multimédia / Multimedia

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 A unidade curricular não está a funcionar no corrente ano lectivo

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.



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

 Conhecer os fundamentos teóricos da multimédia/hipermédia.
 Dominar os modos de representação de Interfaces Multimédia.
 Implementar espaços multimédia/hipermédia com protótipos funcionais recorrendo a Aplicações de autor.

 Integração de conhecimentos teóricos e técnicos interdisciplinares, de produção global de um projeto de
comunicação multimédia com destaque para os objetos de imagem, vídeo, som e animação ativa e interativa para
publicação em distintos suportes físicos digitais.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Know the theoretical foundations of multimedia/hypermedia.
 Master the representation modes of Multimedia Interfaces.

 Implement multimedia/hypermedia spaces with functional prototypes using author applications.
 Integration of interdisciplinary theoretical and technical knowledge, of global production of a multimedia

communication project with emphasis on objects of image, video, sound and active and interactive animation for
publication in different digital physical media.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Linguagens de Comunicação 
 Introdução à Comunicação multimédia 

 Conteúdos Multimédia 
 Elementos, códigos e linguagens multimédia (Scriptovisual, audiovisual) 

 Aplicações do tipo multimédia 
 Aspectos funcionais - usabilidade de Interfaces 

 Design de Interfaces - aspectos técnicos e estéticos 
 Animação e interatividade 

 Exploração do conceito de interatividade 
 Gestão de conteúdos multimédia 

 Publicação 
 Acessibilidades 

 Critérios de análise 
 Critérios de análise da qualidade global

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Communication Languages
 Introduction to Multimedia Communication

 Multimedia Contents
 Elements, codes and multimedia languages (Scriptovisual, audiovisual)

 Multimedia Applications 
 Functional aspects - Interface usability

 Interface Design - technical and aesthetic issues
 Animation and Interactivity

 Exploration of the interactivity concept
 Multimedia contents management

 Publication
 Accessibility

 Analysis criteria
 Criteria for analysis of the overall quality

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos fornecem aos alunos os conceitos fundamentais de multimédia/hipermédia. 
 A componente prática permite aos alunos implementar aplicações multimédia, cimentar e integrar os conceitos

fundamentais de multimédia/hipermédia.

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

 The syllabus contents provide students with the fundamental concepts of multimedia/hypermedia.
 The practical component allows students to implement multimedia applications, strengthen and put together the

fundamental concepts of multimedia/hypermedia.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Apresentação tutorial das tecnologias e das aplicações de desenvolvimento de produtos. Aulas teóricas de apoio às
práticas e de contextualização teórica da linguagem multimédia. Aulas práticas com elaboração de exercícios.

 1.Avaliação de frequência
 Realização de exercícios laboratoriais e dois projetos multimédia de longa duração (65%).

 Uma prova escrita (20%).
 Participação na aula (15%) 

 2. Avaliação por Exame 
 Prova escrita 20% 

 Prova prática 80%
 



 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Tutorial presentation of the technologies and the applications for product development. Lectures to support practical
lessons and for theoretical context of the multimedia language. In practical lessons exercises are developed.

 1. Evaluation during the semester
 Developing of laboratory exercises and two multimedia projects of long term (65%).

 One written test (20%)
 Participation in classes (15%)

 2. Evaluation by exam
 One written test (20%)
 One practical test (80%)

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

 As aulas teóricas introduzem os conceitos fundamentais de multimédia/hipermédia. As aulas práticas e os projetos de
longa duração irão permitir aos alunos cimentar e integrar os conceitos fundamentais de multimédia/hipermédia,
assim, a avaliação do trabalho prático terá mais importância. Contudo, a avaliação inclui ainda um teste escrito com
menos importância (20%), que vai aferir o nível de conhecimentos dos alunos.

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

 Lectures will introduce fundamental concepts of multimedia/hypermedia. Practical lessons and long term projects will
allow students to strengthen and put together the fundamental concepts of multimedia/hypermedia, so, evaluation of
practical work will have more importance. Still, the evaluation also requires a written least important test (20%), which
will assess the level of knowledge of the students.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 • CORREIA, Carlos, Multimédia On/Of Line: Uma estratégia de comunicação para o século XXI, Editorial Notícias 
  

• FERNÁNDEZ-COCA, Antonio, Producción y diseño gráfico para la World Wide Web, Paidós 1998. 
  

• GÖTZ, Veruschka, Color and Type of the screen, Craus, Rotovision, 1998.
  

• Rich Shupe, Zevan Rosser, Learning ActionScript 3.0: A Beginner's Guide, Adobe Developer Library, 2007. 
  

• Gordon, Bob, Gordon, Maggie, edit. O Guia Completo do Design Gráfico Digital, Livros e Livros, 2003. 
  

• Laurel, Brenda, Computers as Theatre, Massachussets, Reading, Addison-Wesley Publishing, 1993. 
  

• Jenifer Tidwell, Designing Interfaces, O'Reilly, 2005. 
  

• Lynch, Patrick , Horton, Sarah, Web Style Guide , 3rd edition, Yale University Press, 2007.
http://www.webstyleguide.com

  
• Nielsen, Jakob, Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, Indianopolis, USA, New Riders Publishing, 2000. 

  
• Sahlin, Doug, Flash Mx Action Script For Designers, Wiley Publishing Inc. Indiana, 2002

 

Mapa IX - Animação / Animation

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Animação / Animation

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 A unidade curricular não está a funcionar no corrente ano lectivo

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 O objectivo desta Unidade Curricular é proporcionar aos alunos os conhecimentos e práticas fundamentais acerca dos
princípios, conceitos, modelos e principais técnicas relacionadas com o desenho, elaboração e implementação de
aplicações de animação 2D.



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The purpose of this course unit, is to provide students with the fundamental knowledge and practices concerning the
principles, concepts, models and key techniques related to the design, development and implementation of
applications of 2D animation.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução à animação por computador
 2. Interpolação e técnicas básicas

 3. Técnicas avançadas (modelos cinemáticos; simulação de corpos rígidos; figuras articuladas; corpos fluidos e
gasosos; humanóides virtuais)

 4. Práticas de implementação

 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Introduction to computer animation
 2. Interpolation and basic techniques

 3. Advanced Techniques (kinematic models, simulation of rigid bodies, articulated figures, body fluids and gases;
virtual humanoid)

 4. Practical Implementation

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 São abordados os aspectos fundamentais para a compreensão dos fundamentos da animação 2D. O aluno passará a
compreender as regras necessárias para construir pequenas animações 2D.

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

 It covers the fundamental aspects to understanding the fundamentals of 2D animation. The student will understand the
rules necessary to build small 2D animations.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino segue uma abordagem baseada em sessões teórico-práticas, tanto individuais como em
grupo, para assegurar a complementaridade recíproca entre a teoria e a prática.

  
A avaliação envolve trabalhos individuais e em grupo, de desenvolvimento e implementação de pequenos exercícios
práticos, cujos resultados são apresentados ao docente e à turma de forma oral, e sintetizados adequadamente num
relatório técnico.

  
Tanto os resultados dos exercícios, a demonstração e o relatório técnico são objecto de avaliação. Prevê-se ainda a
avaliação complementar do ensino na forma de um exame escrito.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology follows an approach based on theoretical and practical sessions, both individual and in
groups, to ensure mutual complementarity between theory and practice.

  
The assessment involves individual and group work, development and implementation of small exercises, the results
of which are presented to the teacher and the class orally, and appropriately synthesized in a technical report.

  
Both the results of the exercises, demonstration and technical report are evaluated. It is also expected to further
evaluation of the teaching in the form of a written examination.

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

 Na abordagem dos conteúdos seleccionados privilegiar-se-á predominantemente a dimensão teórico-prática, com o
objectivo de facultar a compreensão de conhecimentos e desenvolver capacidades e habilidades para a concepção,
desenho e implementação de pequenas animações 2D.

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

 In the approach of content selected focus will be predominantly theoretical and practical dimension, with the aim of
providing an understanding of knowledge and develop skills and abilities to develop, design and implementation of
small 2D animations.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. “Disney Animation – The Illusion of Life”, F. Thomas e O. Johnston, ISBN: 0-7868-6070-7
  

2. “The Animators Survival Kit”, Richard Williams, ISBN: 0571202284
  

3. “The Complete Animation Course: The Principles, Practice and Techniques of Successful Animation”, Patmore, Ch.,
Barron's Educational Series, ISBN: 0764123998

  



4. “Animals and Humans in Motion”, E. Muybridge
  

 

Mapa IX - Concepção de Jogos / Games Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Concepção de Jogos / Games Design

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 A unidade curricular não está a funcionar no corrente ano lectivo

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Para o desenvolvimento de Jogos Electrónicos não basta dominar as técnicas e linguagens da programação. Tal como
para o desenvolvimento de Software de Gestão é necessária a aprendizagem da Análise funcional e regras do negócio,
também na programação de software de entretenimento é necessário saber analisar e desenhar uma arquitectura de
jogo para ser possível o seu desenvolvimento, atingindo os objectivos dos seus utilizadores.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 For the development of Electronic Games not just master the techniques and programming languages  . As for the
development of Software Management is necessary to learn functional analysis and business rules, also in software
programming of entertainment you need to know to analyze and design an architecture to be able to play their
development, achieving the objectives of their users.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 • Introdução ao Game Design; 
 • História dos Jogos Electrónicos; 

 • Tipos de Jogos e aspectos fundamentais dos Jogos Electrónicos; 
 • Ingredientes e regras necessárias para a criação de um Jogo; 

 • Identificar e estimar as actividades de projectos; 
 • Arquitectura dos Jogos Electrónicos; 

 • Mundos Virtuais para Jogos; 
 • Balanciamento, Game Play e Level Design; 

 • Narrativa e Interactividade; 
 • Ambiente, Graficos, Animação e Comportamento; 

 • Desenvolvimento de uma arquitectura de um Jogo Electrónico
 

 
6.2.1.5. Syllabus:

 • Introduction to Game Design;
 • History of Electronic Games;

 • Game Types and fundamental aspects of Electronic Games;
 • Ingredients and procedures needed to create a game;

 • Identify and estimate the project activities;
 • Architecture of Electronic Games;

 • Virtual Worlds Gaming;
 • Balanciamento, Play Game and Level Design;

 • Narrative and Interactivity;
 • Environment, Graphics, Animation and Behavior;

 • Developing an architecture of an Electronic Game

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 São abordados os aspectos fundamentais para a compreensão da comunicação entre o computador e o jogador,
através dos Jogos Electrónicos. O aluno passará a compreender as regras necessárias para construir a arquitectura
de um Jogo 2D. No final terá conseguido desenvolver uma arquitectura de um jogo totalmente novo.

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

 It covers the fundamental aspects to understanding the communication between the computer and the player, through
the Electronic Games. The student will understand the rules needed to build the architecture of a 2D game. At the end
have failed to develop an architecture of a whole new game.



 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Realização de um teste escrito teórico sobre todos os elementos leccionados com a ponderação de 50% na avaliação
final da Unidade Curricular e a criação de uma arquitectura de jogo 2D, acompanhada de relatório e defesa do
conceito, que contará com os restantes 50% da avaliação;

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Conducting a written test on theory taught all elements with a weighting of 50% in the final evaluation of the course
and creating a 2D game architecture, together with the report and defense of the concept, which will have the
remaining 50% of the assessment;

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

 O número de horas teóricas, teórico-práticas e práticas laboratoriais estão programadas de modo a desenvolver no
aluno uma visão holística da computação por via dos jogos de vídeo, assim como capacitar os alunos de
competências ao nível da inovação, concepção e desenvolvimento de motores de jogos, o que inclui as suas
estruturas de dados e algoritmos.

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

 The number of theoretical hours, theoretical-practical and laboratory practices are programmed to develop in students
a holistic view of computing via video games, as well enable students to skills in the innovation, design and
development of engines games, which includes its data structures and algorithms.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 • Andrew Rollings, Ernest Adams, “On Game Design”, New Riders Publishing, 2003, ISBN 1-5927-3001-9. 
  

• Katie Salen, Eric Zimmerman, Rules of Play, “Game Design Fundamentals”, The MIT Press, 2004, ISBN 0-262-24045-9. 
  

• Andrew Rollings, Dave Morris, “Game architecture and design”, New Riders Publishing, 2003, ISBN 0-73571363-4. 
  

• Chris Crawford, “Chris Crawford on Game Design”, New Riders Publishing, 2003, ISBN 0-13-146099-4. 
  

• Articles from the journal Game Developer.

 

Mapa IX - Realidade Virtual / Virtual Reality

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Realidade Virtual / Virtual Reality

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 A unidade curricular não está a funcionar no corrente ano lectivo

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 A unidade curricular de Realidade Virtual tem por finalidade proporcionar aos alunos os conhecimentos e práticas
fundamentais acerca dos princípios, conceitos, modelos e principais técnicas relacionadas com a Realidade Virtual.

 Resultados esperados de Aprendizagem - no termo do processo de formação nesta unidade curricular os estudantes
devem estar capazes: (a) Explicar a importância da realidade virtual no desenho e implementação de sistemas e
aplicações interactivas total ou parcialmente imersivas; (b) Identificar os princípios, principais modelos e técnicas
relacionadas com a realidade virtual, tendo em vista a criação de aplicações e sistemas interactivos imersivos; (c)
Identificar, classificar e aplicar os principais algoritmos e técnicas, básicas e avançadas, de desenho e
desenvolvimento de sistemas e aplicações de realidade virtual; (d) Identificar, analisar, categorizar e avaliar sistemas e
tecnologia existentes; integrar estes em soluções de realidade virtual.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The unit Virtual Reality aims to provide students with the fundamental knowledge and practices concerning the
principles, concepts, models and key techniques related to Virtual Reality.

 Expected Outcomes of Learning - at the end of the training process in this course students should be able: (a) Explain
the importance of virtual reality in design and implementation of systems and interactive applications fully or partially
immersive, (b) Identify the principles, main models and techniques related to virtual reality, with a view to creating
immersive interactive systems and applications, (c) identify, classify and apply key algorithms and techniques, basic



and advanced, design and development of systems and applications to reality virtual (d) Identify, analyze, categorize
and evaluate existing systems and technology; integrate these solutions into virtual reality.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução à Realidade Virtual;
 2. Interface com o Mundo Virtual;
 3. Interacção com o Mundo Virtual;

 4. Simulação do Mundo (Virtual);
 5. A Experiência de Realidade Virtual;

 6. Desenho da Experiência de RV;
 7. Práticas de Implementação.

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 1. Introduction to Virtual Reality;
 2. Interface to the Virtual World;

 3. Interaction with the Virtual World;
 4. World Simulation (Virtual);

 5. The Virtual Reality Experience;
 6. Drawing Experience RV;

 7. Practices Implementation
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos que constam dos sete capítulos apresentados permitem ao aluno uma aprendizagem
teórica dos conceitos associados à realidade virtual e em simultâneo o desenvolvimento de competências mais
práticas através das ferramentas informáticas disponíveis.

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

 The syllabus contained in seven chapters presented allow the student a learning theoretical concepts associated with
virtual reality and simultaneously developing skills through the most practical tools available.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Em função da natureza tecnológica da unidade curricular, tendo em conta a dimensão profissionalizante do curso, o
processo de ensino/aprendizagem deve observar uma abordagem baseada em sessões do tipo teórico-práticas, tanto
individuais como em grupo, para assegurar a complementaridade recíproca entre a teoria e a prática.

 A avaliação das aprendizagens dos alunos envolverá os trabalhos individuais e em grupo, de desenvolvimento e
implementação de pequenos exercícios práticos, cujos resultados são apresentados ao docente e à turma de forma
oral, e sintetizados adequadamente num relatório técnico. Tanto os resultados dos exercícios, a demonstração e o
relatório técnico são objecto de avaliação. Prevê-se ainda a avaliação complementar do ensino na forma de um exame
escrito.

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Due to the technological nature of the course, taking into account the size of the vocational course, the process of
teaching / learning should observe an approach based on type theory sessions and practical, both individual and in
groups, to ensure complementarity between the reciprocal theory and practice.

 The assessment of student learning will involve individual and group work, development and implementation of small
exercises, the results of which are presented to the teacher and the class orally, and appropriately synthesized in a
technical report. Both the results of the exercises, demonstration and technical report are evaluated. It is also expected
to further evaluation of the teaching in the form of a written examination.

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

 Na abordagem dos conteúdos seleccionados privilegiar-se-á predominantemente a dimensão teórico-prática, com o
objectivo de facultar a compreensão de conhecimentos e desenvolver capacidades e habilidades para a concepção,
desenho e implementação de aplicações e sistemas de realidade virtual.

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

 In the approach of content selected focus will be predominantly theoretical and practical dimension, with the aim of
providing an understanding of knowledge and develop skills and abilities to develop, design and implementation of
applications and virtual reality systems.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Kalawsky, R.S., From visually coupled systems to virtual reality: an aerospace perspective, Proceedings Computer
Graphics '91, Blenheim On-line, (1991b)

  
Kalawsky, R., The Science of Virtual Reality and Virtual Environments, Reading, MA: Addison-Wesley, (1993)

 Rheingold, H., Virtual Reality, Simon & Schuster, London, (1991)
  

Romano, D.M. and Brna, P., ACTIVE World: Manipulating Time and Point of View to Promote a Sense of Presence in a



Collaborative Virtual Environment for Training in Emergency Situations, 3rd International Workshop on Presence, Delft
University of Technology, Delft, (2000)

  
Steuer, J. Derning, Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence, Journal of Communication, (1992)

 Whitelock, D., Investigating the role of task structure and interface support in two virtual learning environments,
International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning, (1999)

 
 

Mapa IX - Engenharia do Software / Software Engineering

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Engenharia do Software / Software Engineering

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Jorge Miguel Calha Rainha Machado (TP-30;PL-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Formar profissionais capazes de integrar equipas de desenvolvimento. Formar engenheiros informáticos capazes de
utilizar bibliotecas de software estruturantes dos modelos de software actuais que permitam o desenvolvimento de
produtos de qualidade que respeitem os padrões de programação de última geração.

  
O primeiro objectivo divide-se em produção de documentação técnica, estruturação de requisitos e técnicas de
relacionamento com clientes, utilização de técnicas e ferramentas de programação em equipa, modelos de
desenvolvimento de software.

  
O segundo objectivo divide-se em utilização das bibliotecas de software propostas. Implementação de um
determinado modelo de desenvolvimento usando determinados padrões e arquitecturas. Em segundo lugar pretende-
se que os alunos consigam gerir o facto de lidarem com cerca inúmeras bibliotecas e padrões de programação num só
projecto para lhes dar a capacidade de se adaptarem rapidamente a qualquer software desenvolvido por terceiros.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 First of all train students to be capable of be part of developement teams in companies of software development. In
second place train the students to be capable of use several software libraries which implement the models and
software patterns teached in the classes.

  
The first objective is structured in subobjectives: production of technical documentation, structure, software
requirements, relationship tecnhiques to work with clients, tools for team work, developement models.

  
Second get the students ready to work with the software libraries to implement a development model using given
patterns and learn software libraries quickly and prepare them to that reality in companies of very fast learn
competence.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Teórico Prático
 Modelação

 Conceptual 
 Requisitos e Modelação

 Documentação
 Modelação de Estrutura

 Domínio 
 Pacotes

 Componentes
 Instalação

 Modelos de Comportamento
 Casos de Uso

 Objectos
 Interacção

 Estados
 Actividades

 Engenharia de Requisitos 
 Intervenientes

 Regras de Negócio
 Matrizes de Requisitos



Validação de Requisitos
 Requisitos com Prototipagem 

 Desenvolvimento
 Modelos de desenvolvimento 

 Extremme Programing
 Castata

 Prototipagem
 Desenho de Software

 Escrita de Programas
 Testes de Software

  
Biliotecas de Software

 Framework ANT
 Framework de controlo de versões CVS, SVN e SourceSafe

 Framework O/R Hibernate
 Arquitecturas Orientadas ao Serviço (SOA) 

 Introdução à framework de gestão de Serviços Berserk
 Ferramenta de Desenvolvimento Eclipse

 Modelação em UML 2.0
 Plataforma Baco usada no site da escola

 Ambientes de Testes usando o Junit
 Projecto de Software em Equipa

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Theoretic
 Modeling
   Conceptual

   Requirements and Modeling
   documentation

     Modelling the Structure
       domain

       packages
       components

       installation
     Models of Behavior

       Use Cases
       Objects

       interaction
       United

       activities
    Requirements Engineering

      Speakers
      Business Rules

      Matrices Requirements
      Validation Requirements

      Requirements with Prototyping
    Development

       Development models
         Extremme Programing

         Castata
         Prototyping

       Software Design
       Writing Programs
       Software Testing

  
Software Libraries

 Framework ANT
 Framework version control CVS, SVN and SourceSafe

 Framework O / R Hibernate
 The Service Oriented Architectures (SOA)

 Introduction to management framework Berserk Services
 Eclipse Development Tool

 Modeling in UML 2.0
 Bacchus platform used on the school website

 Test environments using Junit
 Software Project Team

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 A produção de documentação técnica de software é garantida pelo ponto 1.a) A norma utilizada é o UML 2.0 por ser
uma das mais utilizadas por todo o mundo e contempla modelação de todos os tipos de documentação técnica de
software. No ponto 1.b) os alunos são formados com técnicas de levantamento de requisitos e formas de actuar
perante o cliente no processo inicial de compreensão do problema para o qual o software vai ser a solução. O ponto
1.c) forma os alunos para os vários modelos de desenvolvimento de software em equipa e forma ainda os alunos para



as técnicas específicas das fases de desenho, escrita de programas e testes que estão presentes em todos os
modelos de desenvolvimento abordados.

  
O ponto dois refere as tecnologias e bibliotecas de software responde ao segundo objectivo da unidade. Todas as
tecnologias leccionadas implementam um padrão de desenho de software clássico que deverá ser usada para
desenvolver o projecto final.

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

 The production of technical documentation software is guaranteed by point 1.a) The standard UML 2.0 is used as one
of the most used worldwide and includes modeling of all kinds of technical documentation software. In point 1.b)
students are trained with technical requirements elicitation and ways of doing things to the client in the initial
understanding of the problem for which the software will be the solution. The point 1.c) aims to train students for the
various models of the software development team and an even students to specific techniques of designing, writing
and testing programs that are present in all development models covered.

  
Point two technologies referred software libraries and responds to the second target of the unit. All technologies
taught implement a standard that should be used to develop the final project.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Os alunos são formados com uma componente teórica acompanhada de exemplos práticos documentados. A
componente teórica assenta em técnicas de acção pessoal em cenários de programação em grupo e ainda na
documentação de software. Uma das fases do projecto final é a documentação técnica de todo o projecto que irá
consolidar as técnicas leccionadas.

  
As componentes práticas de desenvolvimento software são acompanhadas de exercícios exemplo numa linguagem de
programação. Todas as bibliotecas de software são acompanhadas de exemplos funcionais que os alunos têm de
evoluir de alguma forma para completar um exercício. São introduzidos erros propositados nos exemplos para os
alunos descobrirem como os corrigir. 

  
Avaliação de frequência

 Teste Escrito 30%
 Trabalhos Práticos 10%

 Projecto de Modelação de Software 20%
 Projecto de Software 40%

  
Avaliação por Exame

 Teste Escrito 45%
 Projecto de Modelação de Software 15 %

 Projecto de Software a entregar 40%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

  
Students are trained with a theoretical component together with practical examples documented. The theoretical
techniques based on personal action in scenarios of team programming and even in software documentation. One of
the final phases of the project is the technical documentation of the whole project that will consolidate the techniques
taught.

  
The software development practices consists in exercises with given code examples. All software libraries are
accompanied by functional examples that students have to evolve somehow to complete an exercise. Purposeful
errors are introduced in the examples for the students discover how to correct them.

  
Evaluation frequency

 30% Written Test
 Practical Work 10%

 Project Modeling Software 20%
 Draft Software 40%

  
Evaluation by Examination

 Test Written 45%
 Project Modeling Software 15%

 Draft Software to deliver 40%

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

 A produção de documentação técnica do objectivo 1 é respondida pelos vários diagramas UML2.0 e cenários onde
devem ser aplicados. As formas de estruturar requisitos e as suas técnicas bem como formas de relacionamento com
o cliente são também respondidas pela teoria leccionada e pelos exemplos de casos reais apresentados. As técnicas
de programação em equipas através de modelos de desenvolvimento e gestão de relações humanas são também
garantidas pela teoria leccionada e pelos exemplos de casos reais apresentados nas aulas. Os casos práticos
relatados e os exemplos que são propostos como desafio para discussão na aula são uma mais-valia para a
consolidação das competências na área da representação de sistemas através da criação de documentação. A criação



de documentação técnica para o projecto desenvolvido pelos alunos consolida a sua modelação e todas as
competências que o aluno deve adquirir.

  
O segundo objectivo referente à utilização das bibliotecas de software propostas é respondido pela metodologia de
apresentação de exercícios e o seu desenvolvimento para os tornar completos. Desta forma os alunos não começam
do zero pois as bibliotecas são complexas. Com isto responde-se ainda à necessidade de ambientação dos alunos ao
desenvolvimento de tecnologias criadas por terceiros. A implementação de um determinado modelo de
desenvolvimento usando determinados padrões e arquitecturas é respondida pela arquitectura proposta que é a
mesma do actual sistema de gestão de conteúdos da ESTG, o BACO. Isto obriga os alunos a cumprir este objectivo.

  
A capacidade de os alunos se adaptarem rapidamente a qualquer software desenvolvido por terceiros é o objectivo
final da unidade. Este objectivo é garantido por todas as metodologias apresentadas, na medida em que quer os
exemplos, quer a plataforma BACO, são desenvolvidas fora da unidade de Engenharia de Software e são bibliotecas já
existentes às quais os alunos têm de se adaptar.

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

 The production of technical documentation for Objective 1 is answered by several UML2.0 diagrams and scenarios
where they should be applied. The ways of structuring requirements and their techniques and forms of customer
relationships are also answered by the theory taught and the examples of real cases presented. The techniques of
programming teams through models of development and management of human relations are also guaranteed by the
theory taught and the examples of real cases presented in class. The reported case studies and examples that are
offered as a challenge to class discussion are an asset to the consolidation of skills in the area of   representation of
systems by creating documentation. The creation of technical documentation for the project developed by students
consolidates its modeling and all the skills that students should acquire.

  
The second objective regarding the use of software libraries proposed methodology is answered by the presentation of
exercises and development to make them complete. Students do not start from scratch because the libraries are
complex. With this response is still the need for setting the students to develop technologies created by third parties.
The implementation of a particular development model using certain standards and architectures is answered by the
proposed architecture is the same as the current system of content management ESTG, the BACO. This forces
students to meet this objective.

  
The ability of students to adapt quickly to any software developed by third parties is the final objective of the unit. This
objective is secured by all the methodologies presented, to the extent that both the examples, whether the platform
BACO are developed outside the unit and Software Engineering are existing libraries to which students have to adapt.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Software Engineering: Theory and Practice, Shari Lawrence Pfleeger, 2001, Prentice Hall
 201 Principles of Software Development , Alan M. David, 1995, McGraw-Hill

 The Unified Software Development Process , Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh, 1999, Addison-Wesley
 Patterns of Enterprise Application Architecture, By Martin Fowler, David Rice, Matthew Foemmel, Edward Hieatt,

Robert Mee, Randy Stafford. Addison Wesley
 Rational Unified Process. Best Practices for Software. Development Teams, Rational Software White Paper TP026B,

Rev 11/01.

 

Mapa IX - Sistemas Distribuídos / Distributed Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Sistemas Distribuídos / Distributed Systems

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Valentim Alberto Correia Realinho (T-30;TP-30;PL-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 O objectivo principal desta unidade curricular é analisar as arquitecturas e as tecnologias que permitem desenvolver
aplicações distribuídas que possam garantir requisitos não funcionais como a reconfigurabilidade, a segurança, a
tolerância a faltas e a escalabilidade. Para tal é necessário analisar os problemas que se colocam nos sistemas
distribuídos e quais são as soluções para os ultrapassar. O objectivo global subdivide-se: na caracterização dos
sistemas distribuídos; arquitecturas de referência; políticas e mecanismos de suporte à comunicação distribuída:
troca de mensagens, procedimentos remotos; gestão de nomes distribuída; politicas e mecanismos de segurança e
tolerância a faltas.

 



Para todas as tecnologias abordadas procura-se relacioná-las com os ambientes de desenvolvimento de aplicações e
com as diversas plataformas de middleware e de suporte a sistemas distribuídos existentes no mercado.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The main objective of this course is to analyze the architectures and technologies that enable developing distributed
applications that can guarantee non-functional requirements such as reconfigurability, security, fault tolerance and
scalability. This requires analyzing the problems arising in distributed systems and what are the ways to overcome
them. The overall objective is divided: the characterization of distributed systems; reference architectures, policies and
support mechanisms for distributed communication: messaging, remote procedures, management of distributed
names, policies and security mechanisms and fault tolerance.

 For all technologies discussed seeks to relate them to the development environments and applications with different
platforms and middleware support for distributed systems on the market.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I. Conceitos fundamentais de sistemas distribuídos
 1. Introdução aos Sistemas Distribuídos

 2. Desafios no desenvolvimento de aplicações distribuídas
 3. Overview sobre Middleware

 4. O modelo Cliente/Servidor
  

II. Invocação remota de procedimentos
 1. O modelo de RPCs e invocação remota de objectos

 2. Tratamento de falhas no modelo de RPCs e semânticas dos RPCs
 3. Programação distribuída usando Java RMI

  
III. Aplicações distribuídas para a Internet

 1. Programação web usando.NET
 2. A tecnologia de web-services

  
IV. Manutenção e Segurança

 1. Segurança em Sistemas Distribuídos
 2. Servidores de Naming e Serviços de Directoria

 3. Sistemas de Ficheiros Distribuídos
 4. Manutenção e upgrade de aplicações distribuídas

 5. Replicação de servidores e soluções de alta-disponibilidade

 
6.2.1.5. Syllabus:

 I. Fundamental concepts of distributed systems
 1. Introduction to Distributed Systems

 2. Challenges in the development of distributed applications
 3. Overview on Middleware

 4. The model Client / Server
  

II. Remote invocation procedures
 1. The model RPCs and remote invocation of objects

 2. Treatment failures model semantics of RPCs and RPCs
 3. Distributed programming using Java RMI

  
III. Distributed applications for the Internet

 1. Programming web usando.NET
 2. The technology of web services
  

IV. Maintenance and Safety
 1. Security in Distributed Systems

 2. Servers Naming and Directory Services
 3. Distributed File Systems

 4. Maintenance and upgrade of distributed applications
 5. Replication of servers and high availability solutions
 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos abrangem os conceitos gerais que se colocam no desenvolvimento de aplicações
distribuidas.

  
São fornecidos conteúdos que permitem ao aluno caracterizar os sistemas distribuídos, as principais arquitecturas de
referência, políticas e mecanismos de suporte à comunicação distribuída, bem como politicas e mecanismos de
segurança e tolerância a faltas.

  
Estes conteúdos são acompanhados de uma forte componente prática, que permite ao aluno consolidar e adquirir
competências práticas das matérias leccionadas na Unidade Curricular.

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



The syllabus covers the general concepts that arise in the development of distributed applications.
  

Contents are provided that allow students to characterize distributed systems, the main reference architectures,
policies and support mechanisms for distributed communication, as well as political and security mechanisms and
fault tolerance.

  
These contents are accompanied by a strong practical component, which allows students to consolidate and acquire
practical skills of the subjects taught in the Course.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teórica-práticas com exposição da matéria e elaboração de exercícios de programação.
  

1.Avaliação de frequência
 Teste escrito sobre toda a matéria 50%

 Trabalhos práticos (quatro trabalhos) 50%"
  

2. Avaliação por Exame
 Teste escrito sobre toda a matéria 50%

 Trabalho prático 50%
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lecture classes and practical exposure to the subject and developing programming exercises.
  

1. Evaluation frequency
 Written test 50%

 Practical work (four) 50% "
  

2. Evaluation by Examination
 Written test 50%

 Practical work 50%
 

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

 As aulas teóricas fornecem ao aluno os conceitos necessários ao bom entendimento da problemática associada aos
sistemas distribuídos. Esses conceitos são solidificados com casos práticos e exercícios recorrendo-se à elaboração
de pequenos programas para melhor entender os diversos conceitos.

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

 The lectures provide students with the concepts necessary for the proper understanding of the problems associated
with distributed systems. These concepts are solidified with case studies and exercises resorting to the development
of small programs to better understand the various concepts.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, “Distributed Systems: Concepts and Design”, 3rd Edition,
Addison-Wesley, 2001, ISBN 0-201-61918-0

  
2. Paulo Coelho, “Programação em Java 2 – Curso Completo”, FCA

  
3. Sun Microsystems, “The Java Web Services Tutorial 1.3”

  
4. Andrea Steelman, Joel Murach, “Murach's Java Servlets and JSP”, Mike Murach & Associates, Inc

  
5. John Sharp, Jon Jagger, “Microsoft Visual C# .NET Step by Step: Version 2003”, Microsoft Press

  
6. G. Andrew Duthie, “Microsoft ASP.NET Programming with Visual Basic .NET Version 2003 Step by Step”, Microsoft
Press

 
 

Mapa IX - Interface Pessoa-Máquina / Human-Computer Interface

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Interface Pessoa-Máquina / Human-Computer Interface

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Nuno Miguel Chuva Vasco (TP-15;15-PL)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 Vanda Maria Avelar Correia (T-30)



 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 Vanda Maria Avelar Correia (T-30)

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

 Dotar os alunos dos conhecimentos e regras básicas de conceção e desenvolvimento de Interfaces de utilizador com
características que permitam uma fácil interação e usabilidade, bem como apurar o seu sentido crítico na avaliação do
desenho dos interfaces nas várias fases de desenvolvimento.Demonstrar a importância de um correto levantamento
de requisitos no que diz respeito à identificação do perfil dos futuros utilizadores e das principais tarefas a
desempenhar pelo sistema interativo. Compreender e adotar compromissos entre as várias restrições a que está
sujeito o desenho da interface. Estabelecer um enquadramento do desenho de interfaces nos projetos de engenharia
informática.

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Provide the students with the knowledge and basic rules of conception and development of user interfaces with
features that enable easy interaction and usability and to ascertain their critical evaluation of the design of interfaces at
various stages of the importance of a desenvolvimento. Demonstrate the importance of an accurate survey of
requirements regarding the identification of the profile of future users and the main tasks to be performed by the
interactive system. Understanding and adopting compromises between the various restrictions that are subject to the
design of the interface. Establish a framework for the design of interfaces in computer engineering projects.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Introdução e Apresentação: Conceitos básicos
 •Definição e importância da interação Pessoa-Máquina

 •Aspetos sociais e organizacionais
 •Definição de usabilidade

 •Sistemas Interativos e Eng. de Usabilidade 
  

Utilizador alvo e as Tarefas
 •Análise de Tarefas I e II 

 •Fatores Humanos I e II Desenho de Sistemas Interativos 
 •Modelos Mentais e Conceptuais I e II 

 •Prototipagem Avaliação 
 •Por Peritos (Aval. Heurística) 

 •Preditiva (Modelos de Utilizador) 
 •Com Utilizadores 

 •Análise dos Dados da Avaliação 
  

Desenho e Construção de Interfaces Visuais 
 •Dispositivos de Interação 

 •Estilos de Interação 
 •Desenho de Ecrãs 

 •Documentação e Ajudas 6 – Software desenvolvido para WEB
 •Desenho de Páginas Web 

 •Padrões de Desenho Web 
 •Personalização de Páginas Pessoais e Standards

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 Introduction and Presentation: Fundamentals
 • Definition and importance of human-machine interaction

 • Social and Organizational Aspects
 • Definition of usability

 • Interactive Systems and Usability Engineer
  

Target group and Tasks
 • Task Analysis I and II

 • Human Factors I and II Design Interactive Systems
 • Conceptual and Mental Models I and II

 • Prototyping Evaluation
 • For Experts (Aval. Heuristics)

 • Predictive (User Templates)
 • With Users

 • Data Analysis Assessment
  

Design and Construction of Visual Interfaces
 • Device Interaction

 • Interaction Styles
 • Drawing Screens
 • Documentation and Support 6 - Software developed for WEB

 • Design of Web Pages
 



• Web Design Patterns
 • Customization of Standards and Personal Homepage

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Após a conclusão da unidade curricular o aluno deverá ter adquirido um conjunto de conhecimentos específicos e
alguma sensibilidade para a importância que concepção de interfaces tem para usabilidade dos sistemas, e
consequentemente para o sucesso dos projectos. 
 
Os conteúdos programáticos dotarão os alunos das competências que lhes permite identificar os principais factores
críticos no desenho de interfaces; aprender e aplicar técnicas de avaliação empírica e enquadrar o desenho de
interfaces nos projectos de engenharia informática.

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

 Upon completion of the course the student should have acquired a set of specific knowledge and some sensitivity to
the importance it has for designing interfaces usability of systems, and therefore to the success of projects.

  
The syllabus shall provide students the skills that allow them to identify the critical factors in the design of interfaces;
learn and apply techniques for empirical evaluation and fit the design of interfaces in computer engineering projects.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As matérias incluídas nesta unidade curricular serão leccionadas recorrendo a apresentações dinâmicas em
PowerPoint, que serão posteriormente disponibilizadas na pasta da cadeira, complementando com bibliografia de
apoio. A componente teórico-prática será leccionada recorrendo a exercícios práticos desenvolvidos nas aulas, o que
permite aos alunos consolidar os conhecimentos adquiridos.

  
Avaliação

 - Teste escrito 60%
 - Trabalho prático 40%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The subjects in this course will be taught using dynamic presentations in PowerPoint, which will be available later in
the folder of the course, complementing with supporting bibliography. The theoretical and practical component will be
taught using practical exercises developed in the classroom, allowing students to consolidate their knowledge.

  
Evaluation

 - Written Test 60% 
 - Practical work 40%

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

 A introdução teórica seguida da apresentação de exemplos práticos visam não só o devido enquadramento teórico da
unidade curricular, mas também a motivação dos estudantes.

  
Tendo esta unidade curricular uma vertente prática muito forte optou-se pela realização de um trabalho prático, com
algum peso na avaliação, de forma a estimular o trabalho de aplicação dos conteúdos por parte dos alunos. O trabalho
prático envolve alguns dos conteúdos leccionadas na unidade curricular.

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

 The theoretical introduction followed by presentation of practical examples are intended not only because the
theoretical framework of the course, but also the motivation of students.

  
Taking this course a very strong practical component was chosen for carrying out practical work, with some weight in
the evaluation, in order to stimulate the work of applying the contents by the students. The practical work involves
some of the content taught in the course.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. Alan Dix, Janet Finlay, Gregory D. Abowd, Russell Beale ,”Human-Computer Interaction”, Prentice Hall, 3rd ed. , 2004
  

2. Panayiotis Zaphiris, Chee Siang Ang, "Human Computer Interaction: Concepts, Methodologies, Tools, and
Applications", 2009

  
2. Andrew Sears, Julie A. Jacko, "The Human–Computer Interaction Handbook", 2Ed., 2008 by Taylor & Francis Group,
LLC

 
 

Mapa IX - Projecto / Project

6.2.1.1. Unidade curricular:
 



Projecto / Project

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Valentim Alberto Correia Realinho (TP-30;OT-30)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 A unidade curricular de Projecto pretende oferecer uma oportunidade de consolidação de aplicação dos
conhecimentos adquiridos e das competências desenvolvidas ao longo do curso.

 Será incentivada a realização de projectos inovadores, criativos e de cariz empreendedor, estimulando a capacidade
de pensar articuladamente entre as competências e conhecimentos previamente adquiridos e aqueles que venham a
ser necessários adquirir para concretizar o projecto. Dada a sua natureza especial, esta unidade curricular não pode
ser realizada através de um simples exame, exigindo a realização efectiva de um trabalho, ao longo do semestre, sob a
orientação de um ou mais docentes. Deverão ser observados todos os pontos do regulamento autónomo da unidade
curricular, o qual define o funcionamento da mesma.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The Course Project aims to provide an opportunity to consolidate the application of acquired knowledge and skills
developed throughout the course.

 Will be encouraged to undertake innovative projects, creative and enterprising nature, stimulating the ability to think
articulately between skills and knowledge previously acquired and those that may be necessary to acquire forward the
project. Given their special nature, this course can not be achieved by a simple examination, requiring the effective
implementation of a job during the semester, under the guidance of one or more teachers. Should be observed all
points of separate regulation of the course, which defines the operation of the same.

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 A definir aquando da elaboração do plano de projecto, entre o orientador e o aluno.

 
6.2.1.5. Syllabus:

 To define when preparing the project plan between the mentor and the student.

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos da unidade curricular correspondem aos objectivos, permitindo, deste modo, que o aluno consiga
adquirir e desenvolver as competências fundamentais para o exercício de funções profissionais nesta área enquanto
engenheiro informático.

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

 The contents of the course meet the objectives, allowing thus the learner to acquire and develop skills essential to the
exercise of professional duties in this area as a computer engineer.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Exposição sistemática dos conteúdos programáticos complementada com a aplicação prática dos conceitos teóricos.
O processo de autonomia do estudo do aluno é complementado com acompanhamento tutorial no desenvolvimento
de um projecto. 

  
Projecto com ponderação de 100%.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Systematic exposition of the syllabus supplemented with practical application of theoretical concepts. The process of
autonomy of the student study is complemented by tutorial guidance in developing a project.

  
Practical Project with 100% weighting

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

 A aquisição dos conhecimentos teóricos e técnicos, através da exposição oral e de exemplos demonstrativos 
 no prosseguimento dos objectivos da unidade curricular e a sua aplicação com a resolução de casos práticos 
 e de consultas efectuadas pelos alunos possibilitam a aquisição e o desenvolvimento das competências

 fundamentais para o exercício de funções profissionais como Engenheiro Informático.



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

 The acquisition of theoretical and technical knowledge through oral and demonstrative examples in pursuing the
objectives of the course and its application to the resolution of practical cases and consultations for students allow the
acquisition and development of core competencies for the year professional functions as Computer Engineering.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Variada de acordo com as especificidades do projecto.
  

Varied according to the specific project.

 

Mapa IX - Seminário II / Seminar II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Seminário II / Seminar II

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Paula de Jesus Lopes Gaspar (S-10)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Realização de várias sessões de apresentação de temas avançados relacionados com a Engenharia Informática, não
abordados no Curso. Pretende-se que as sessões sejam sobre temas actuais e/ou inovadores na área da Engenharia
Informática. 

  
As sessões serão apresentadas por docentes de outras instituições do ensino superior ou por profissionais de
empresas. Pretende-se que a aluno entre em contacto com outras realidades, quer académicas, quer profissionais
(também numa perspectiva de integração profissional).

  
Desenvolver competência ao nível de pesquisa bibliográfica e da elaboração de trabalhos técnico/científicos.

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Presentations of advanced topics related with Computer Science that were not approached during the course. It is
intended that the sessions are about current topics and/or innovative in the field of Computer Engineering.

  
The sessions will be presented by faculty from other institutions of higher education or business professionals. It is
intended that the student into contact with other realities, whether academic or professional (also from the perspective
of professional integration).

  
Develop skills in literature survey and technical/scientific writing.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 Realização de várias sessões de apresentação de temas avançados relacionados com a Engenharia Informática, não
abordados no Curso. Pretende-se que as sessões sejam sobre temas actuais e/ou inovadores na área da Engenharia
Informática.

  
As sessões serão apresentadas por docentes de outras instituições do ensino superior ou por profissionais de
empresas. Pretende-se que o aluno entre em contacto com outras realidades, quer académicas, quer profissionais
(também numa perspectiva de integração profissional).

 
6.2.1.5. Syllabus:

 Presentations of advanced topics related with Computer Science that were not approached during the course.
 It is intended that the presentation scope is from up-to-date and trend setting topics in Computer Science. The

sessions will be presented by lecturers from different higher education institutions or by professionals working in
industry. It is expected that the student is exposed to other realities, be it academic realities, or professional (also in a
perspective of professional integration).

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os trabalhos de avaliação consistem num trabalho de síntese, abstracção e agrupamento de trabalhos prévios
segundo características idenficadoras. O aluno ao conduzir a apresentação oral do trabalho irá ter que conseguir falar
do tópico/tema escolhido como um todo no tempo alocado. Para o conseguir fazer, mostrará que conseguiu fazer a



abstracção necessária para comunicar os conceitos. O aluno poderá escolher um tema directamente relacionado com
as tecnologias usadas no projecto final de curso, assim aplicando o conhecimento na elaboração da secção do
trabalho prévio da tese.

  

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

 The coursework will be the production of a report/presentation where an advanced topic will be synthetized, abstracted
and the previous work grouped according to defining characteristics. The student by making the mandatory oral
presentation of a given topic, will need to be able to speak about a chosen topic within the time allocated. Hence to be
sucessfull he will have to show that he indeed managed to make the necesssary abstraction to communicate the key
concepts a topic. The student may choose a topic directly related with the technologies used in the final year project,
hence applying the knowledge from this course unit to the writing of the previous work section of the thesis.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Realização de sessões de apresentação de temas avançados relacionados com a Engenharia Informática, não
abordados no Curso.

  
Avaliação

 O aluno assiste a pelo menos uma das sessões do Seminário. O aluno faz trabalho de pesquisa, em bibliografia
técnico/científica,sobre um dos temas proposto pelo docente, ou sobre um tema sugerido pelo aluno que seja
aprovado pelo docente. O trabalho pode ser complementado com uma componente prática. Deste trabalho resulta a
elaboração de um relatório, tipo artigo científico. Apresentação oral pública do trabalho e avaliação por um Júri.

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Presentations of topics related with Computer Science that were not approached during the course.
  

Evaluation
 The student assists to at least one presentation session in class. The student carries out a literature survey on one of

the topics proposed by the lecturer, or on a topic put forward by the student that is approved by the lecturer. The work
can be complemented with a practical component. The coursework is a report with scientific style that will be
presented in public and examined by a juri.

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

 As apresentações na aula mostram como abordar o conhecimento existente num determinado tema. Irão mostrar
como o tema foi agrupado em tópicos e subtópicos distintos de modo a transmitirem os factores importantes do tema.
Os alunos ao verem como as áreas de um determinado tópico foram caracterizadas e sintetizadas, poderão depois
aplicar semelhante metodologia para o campo bibliográfico que escolherem.

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

 The class presentations show how to approach a given body of knowledge. They will show how a theme can be
grouped into topics and distinct sub-topics in a way that transmits the most important key concepts of a theme. The
students will see how areas of a given topic were characterized and synthetized, students can then apply a similar
metodology in the literature survey that they chose.

 
 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 Esta unidade não carece de Bibliografia Principal uma vez que se trata de uma unidade de investigação na qual os
alunos deverão investigar e referenciar a sua própria bibliografia conforme o tema escolhido pelos mesmos.

  
This course unit does not require a recommended reading list, as the course´s research objective is for the student to

 create their own citation list for their chosen topic.

 

Mapa IX - Segurança / Security

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Segurança / Security

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Secundino Domingos Marques Lopes (T-15;TP-15)

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.



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

 Na sociedade actual em que a informação e o conhecimento, em que esta se baseia, constituem o principal activo de
uma instituição, torna-se imperioso que a respectiva segurança e protecção sejam endereçadas a todos os níveis da
organização e que se utilizem as melhores práticas para garantir a fiabilidade e a disponibilidade deste activo.
Actualmente são muitos os factores a ter em consideração relativamente à segurança da informação e dos sistemas 

 Pretende-se que neste domínio o aluno seja capaz de: (a) Identificar os conceitos fundamentais da segurança em
Sistemas de Informação e definir as principais tarefas associadas à definição e implementação de uma política de
segurança; (b) Desenhar e gerir o ciclo de vida da segurança de um sistema; (c) Explicar os objectivos fundamentais
da criptografia; (d) Instalar e configurar tecnologias de Firewall, assim como sistemas de detecção e prevenção de
ataques (IPS, IDS); (e) Instalar e configurar as várias topologias de acesso remoto (VPN).

 
 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 In today's society where information and knowledge on which it is based, are the main asset of an institution, it is
imperative that their safety and protection are addressed at all levels of the organization and are using best practices
to ensure the reliability and availability of this asset. Currently there are many factors to take into account with respect
to information security and systems

 It is intended that this area the student is able to: (a) Identify the fundamental concepts of security in information
systems and define the main tasks associated with defining and implementing a security policy, (b) Designing and
managing the cycle life of the security of a system, (c) Explain the fundamentals of encryption, (d) Install and Configure
Firewall technologies, as well as intrusion detection and prevention of attacks (IPS, IDS), (e) Install and configure
various topologies of remote access (VPN).

 
 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 (1) Modern Network Security Threats (Fundamental Principles of a Secure Network, Attack Methodologies) 
 (2) Securing Network Devices (Privilege Levels and Role-Based, Monitoring Devices, Using Automated Features) 

 (3) Authentication, Authorization and Accounting (Configure Server-Based AAA) 
 (4) Implementing Firewall Technologies (Context-Based Access Control, Zone-Based Policy Firewall) 

 (5) Implementing Intrusion Prevention (IPS Technologies, Implementing IPS )
 (6) Securing the Local Area Network: (Endpoint Security Considerations, Layer 2 Security Considerations, Wireless,

VoIP and SAN Security Considerations)
 (7) Cryptography (Cryptographic Services, Hashes and Digital Signatures, Symmetric and Asymmetric Encryption) 

 (8) Implementing Virtual Private Networks (VPNs, IPSec VPN Components and Operation, Site-to-Site IPSec VPNs,
Remote Access VPN, SSL VPNs)

 (9) Managing a Secure Network (Secure Network Lifecycle, Self-Defending Network, Building a Comprehensive
Security Policy)

 
 
6.2.1.5. Syllabus:

 (1) Modern Network Security Threats (Fundamental Principles of a Secure Network, Attack Methodologies) 
 (2) Securing Network Devices (Privilege Levels and Role-Based, Monitoring Devices, Using Automated Features) 

 (3) Authentication, Authorization and Accounting (Configure Server-Based AAA) 
 (4) Implementing Firewall Technologies (Context-Based Access Control, Zone-Based Policy Firewall) 

 (5) Implementing Intrusion Prevention (IPS Technologies, Implementing IPS )
 (6) Securing the Local Area Network: (Endpoint Security Considerations, Layer 2 Security Considerations, Wireless,

VoIP and SAN Security Considerations)
 (7) Cryptography (Cryptographic Services, Hashes and Digital Signatures, Symmetric and Asymmetric Encryption) 

 (8) Implementing Virtual Private Networks (VPNs, IPSec VPN Components and Operation, Site-to-Site IPSec VPNs,
Remote Access VPN, SSL VPNs)

 (9) Managing a Secure Network (Secure Network Lifecycle, Self-Defending Network, Building a Comprehensive
Security Policy)

 
 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 As competências associadas à Unidade Curricular constituem uma especialização das competências e conhecimentos
desenvolvidos em Unidades Curriculares como Redes de Computadores I e II, e Administração de Sistemas.

 Os conteúdos programáticos apresentados permitem por um lado que o aluno obtenha o máximo de conhecimentos
teóricos para o desenho, gestão e monitorização da segurança de um sistema, e por outro consiga por em prática
estes mesmos conhecimentos através da configuração de vários equipamentos como routers, switchs, firewalls,
IPS/IDS, e da aplicação de técnicas de encriptação e controlo de acessos.

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

 The skills associated with the Course are a specialization of skills and knowledge developed in Curricular Units and
Computer Networks I and II, and System Administration.

 The syllabus presented allow one hand that students get maximum theoretical knowledge for designing, managing and
monitoring the security of a system, and the other can put into practice these same skills by configuring multiple
devices such as routers, switches , firewalls, IPS / IDS, and application of techniques for encryption and access
control.

 
 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Todos os conteúdos a leccionar estarão disponíveis na Intranet da Escola. Os conteúdos serão apresentados aos
alunos com recurso a apresentações dinâmicas em PowerPoint. Para desenvolvimento dos conteúdos leccionados



serão disponibilizados laboratórios ou fichas práticas para implementação individual ou em grupo. 
 Os momentos de avaliação apresentam sempre a avaliação da componente teórica e da componente prática. Esta

ultima, é realizada nas estações de trabalho disponíveis. 
 No domínio da avaliação, o aluno pode optar por um dos dois regimes apresentados: (1) Avaliação continua/por

frequência: um teste teórico (30%) e um teste prático (70%). Considera-se aprovado se a média final da avaliação
obtida, de acordo com as ponderações apresentadas, for superior ou igual a 10 valores; (2) Avaliação por Exame Final:
componente teórica (30%) componente prática (70%). 

 
 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 All content to teach will be available in the School Intranet. The contents will be presented to students using dynamic
presentations in PowerPoint. For developing the content taught will be available labs or chips for practical
implementation, individual or group.

 The evaluation moments have always evaluating the theoretical and practical component. The latter is performed on
workstations available.

 In the area of the evaluation, the student may choose one of two schemes presented: (1) Continuous
assessment/frequency: one written test (30%) and one practical test (70%). It is considered approved if the average of
the final evaluation obtained, according to the weights given, is greater than or equal to 10; (2) Assessment for Final
Exam: theoretical component (30%) practical component (70%).

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

 Considerando que a Unidade Curricular é essencialmente de prática laboratorial, a metodologia de ensino proposta é a
mais adequada para motivar o aluno a envolver-se de forma activa no seu próprio processo de aprendizagem. Toda a
componente laboratorial é o mais próximo possível da exigência que o mercado de trabalho apresenta a profissionais
no domínio do networking.

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

 Whereas that the course is essentially laboratory practice, the teaching methodology proposed is the most appropriate
to motivate students to engage actively in their own learning process. The entire laboratory component is the closest
to the requirement that the labor market has the professionals in the field of networking.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. Edmundo Monteiro, Fernando Boavida; “Engenharia de Redes Informáticas”; 10ª Edição; FCA; 2011.
 2. Série de normas ISO/EIC 27000; Information Technology — Security Techniques; 2009 (disponíveis em suporte papel

na Biblioteca da Escola).
 3. CCNA Security 1.0 Student Lab Manual; 2010.

 4. Cisco Internetworking Technology Handbook (Disponível na Internet)
http://docwiki.cisco.com/wiki/Internetworking_Technology_Handbook 
5. Todos os conteúdos leccionados encontram-se disponíveis no espaço de eLearnig da CISCO em
http://cisco.netacad.net/ ou na página de apoio à Unidade Curricular na Intranet da Escola.

 
 

Mapa IX - Visual e Audio Design / Visual and Audio Design

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Visual e Audio Design / Visual and Audio Design

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

 A unidade curricular não está a funcionar no corrente ano lectivo

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

 n.a.

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 n.a.

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

 Genericamente, esta unidade curricular, tem por finalidade proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais
acerca dos princípios, conceitos, modelos e técnicas fundamentais subjacentes aos componentes visuais e de audio
aplicados aos jogos electrónicos.

  
Mais especificamente, pretende-se:

 -Dar aos alunos conhecimentos do comportamento do som em termos físicos e sensoriais (como se origina, como se
propaga e como é ouvido).

 -Compreensão do design de som para imagem, e percepção da importância deste num jogo electrónico. 
 -Aquisição dos conhecimentos fundamentais de captação, gravação e manipulação sonora.

 -Desenvolver nos alunos sentido estético e aptidão técnica, de forma a sonorizar autonomamente jogos electrónicos.



 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course unit aims to provide students with the fundamental knowledge about the principles, concepts, models and
fundamental techniques underlying the visual components, and soundscapes.

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

 I. Visual Design
 1. Introdução à Visualização de Informação: historial, objectivos e princípios gerais

 2. Extracção de Estruturas Informativas: proximidade e conectividade; clustering e classificação; estruturas virtuais;
análise e modelação de estruturas; análise de similaridades

 3. Representação e Apresentação de Dados / Informação: modelo mental e do utilizador; características quantitativas e
qualitativas; apresentação multisensorial (visual, auditiva, táctil, outras)

 4. Técnicas e Algoritmos de Visualização: grafos, árvores, visualização bi-, tri- e multidimensional; redes;
perspectivas; filtros; mapas

  
II. Audio Design

 1. Definição e História da Sonoplastia
 2. O Som – Fenómeno Físico e Fenómeno Sensorial 1

 3. Teoria do Design de Som 1
 4. O Diálogo, a Música e os Efeitos de Som (SFX)

 5. Captação e Gravação Sonora 1
 6. Edição, Processamento, Mistura e Masterização Sonora 1

 7. Pré-Produção, Produção e Pós-Produção Áudio/Vídeo .
 8. Trabalhos de Sonorização em DAW

 
6.2.1.5. Syllabus:

 I. Visual Design
 1. Introduction to Information Visualization: history, objectives and general principles

 2. Extraction of Informative Structures: proximity and connectivity, clustering and classification, virtual structures,
analysis and modeling of structures, analysis of similarities

 3. Representation and Presentation of Data / Information: mental model and the user; quantitative and qualitative
characteristics; multisensory presentation (visual, auditory, tactile, etc.)

 4. Techniques and Algorithms View: graphs, trees, view, bi-, tri-and multidimensional; networks; prospects; filters;
maps

  
II. audio Design

 1. Definition and History of Sound Effects
 2. The Sound - Physical Phenomena and Sensory Phenomenon 1

 3. Design Theory of Sound 1
 4. Dialogue, Music and Sound Effects (SFX)

 5. Capture and Recording Sonora 1
 6. Editing, Processing, Mixing and Mastering Sonora 1

 7. Pre-Production, Production and Post-Production Audio / Video.
 8. Sound jobs in DAW

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 Os conteúdos programáticos apresentados permitem ao aluno uma aprendizagem teórica dos conceitos associados
às temáticas em estudo e em simultâneo o desenvolvimento de competências mais práticas através das ferramentas
informáticas disponíveis.

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

 The syllabus presented allow the student a learning theoretical concepts associated with thematic in study, and
simultaneously developing skills through the most practical tools available.

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Em função da natureza tecnológica da unidade curricular, a metodologia de ensino segue uma abordagem baseada em
sessões do tipo teórico-práticas, tanto individuais como em grupo, para assegurar a complementaridade recíproca
entre a teória e a prática.

  
1. Avaliação

 Realização de uma prova escrita e um exercício prático de maior duração, mediante proposta a apresentar pelo
docente, entregue obrigatoriamente até à data limite previamente estipulada.

  
Prova escrita 40%

 Exercícios práticos 60%

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Due to the technological nature of this course unit, the teaching methodology follows an approach based on type
theory sessions and practical, both individual and in groups, to ensure mutual complementarity between theory and
practice.



 
1. Evaluation

 Conducting a written test and a practical exercise of longer duration, upon proposal by the teacher, must deliver by the
deadline stipulated in advance.

  
Written examination 40%

 Practical Exercises 60%

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

 Na abordagem dos conteúdos seleccionados privilegiar-se-á predominantemente a dimensão teórico-prática, com o
objectivo de facultar a compreensão de conhecimentos e desenvolver capacidades e habilidades para a concepção,
desenho e implementação de componentes visuais e de audio aplicados aos jogos electrónicos.

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

 In the approach of content selected, focus will be predominantly theoretical and practical dimension, with the aim of
providing an understanding of knowledge and develop skills and abilities to develop, design and implementation of
visual and audio components applied to electronic games.

 
6.2.1.9. Bibliografia principal:

 1. “Information Visualization – beyond the horizon”, Chen, Ch., Springer, ISBN: 1852337893
  

2. “Information Visualization”, Spence, R., Addison Wesley, ISBN: 0201596261
  

3. “Information Visualization: Perception for Design”, Ware, C., Morgan Kaufmann, ISBN: 1558608192
  

4. “Complete Guide to Digital Audio”, Middleton, Ch., Course Technology PTR, ISBN: 1592001025
  

5. "Designing Sound for Animation", Beauchamp, Robin, Focal Press, 2005
  

6. "Live Sound Reinforcement", Stark, Scott Hunter, Thomson Course Technology, 2005

 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares.
A orientação da aprendizagem para uma forte componente prática e aplicada, bem como a realização de trabalhos
sujeitos a apresentação e discussão, permitem uma sensibilização para a procura do conhecimento e do saber
estimulando a reflexão e a análise crítica dos alunos. Esta abordagem possibilita ainda uma avaliação contínua e uma
adaptação sistemática das suas metodologias de ensino. 

  
No início de cada semestre é feito o planeamento global dos trabalhos com todos os docentes de forma a procurar
ajustar os períodos de maior trabalho e avaliar e reprogramar as actividades e didácticas de aprendizagem
implementadas e a implementar em cada unidade curricular. 
 
Por outro lado, estas reuniões permitem garantir uma contínua adaptação transversal nas metodologias e do processo
formativo.

 
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The orientation of learning for a strong practical and applied component, as well as projects subject to presentation
and discussion, allow an awareness for knowledge, reflection and critical analysis of the students. This approach also
allows a continuous assessment and a systematic adaptation of their teaching methodologies.

  
At the beginning of each semester is done the overall planning of the work with all teachers in order to seek to adjust
the periods of increased work and assess and reprogram the teaching and learning activities implemented and
implemented in each course unit.

  
Moreover, these meetings allow ensure continuous adaptation of the procedures and cross training process.

 
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 

A verificação é efectuada no momento da avaliação pedagógica das unidades curriculares, sendo a monitorização das
horas totais de trabalho convertidas em ECTS efectuada através do tratamento dos dados dos inquéritos realizados e
que constam do relatório de concretização do Processo de Bolonha. 
 
Após o tratamento destes dados, verificou-se que os estudantes e docentes têm na generalidade exprimido uma
opinião favorável sobre o modo como as horas de trabalho se distribuem, tendo esta monitorização já implicada
pequenos ajustamentos aquando da revisão curricular realizada em 2010.

 
 
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 



The verification is performed during the pedagogical evaluation of course units, and the monitoring of total working
hours converted into ECTS performed by processing data from surveys and in the report of implementation of the
Bologna Process.

  
After treatment of these data, it was found that students and teachers have generally expressed a favorable opinion on
how working hours are distributed, and this has involved monitoring small adjustments during the curriculum revision
in 2010.

 
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

Na apreciação das fichas das unidades curriculares pela Comissão de Curso, um dos aspectos a ter em conta 
 na validação das mesmas é a análise de que os métodos de avaliação estão em concordância com os 

 objectivos da unidade curricular, sendo posteriormente verificada através de inquéritos realizados aos 
 estudantes e aos docentes.

  
De acordo com a deliberação do Conselho Técnico-Científico, o método de avaliação dos estudantes deverá

 ser explicitado nas fichas das unidades curriculares e divulgado aos estudantes através da Intranet da Escola, 
 para além da sua explicação aos estudantes na primeira sessão de trabalho,em sala de aula.

 No processo de avaliação os estudantes, estes são inquiridos sobre se:
 -estão informados sobre o programa;

 -conhecem o modo como as horas de trabalho se distribuem;
 -têm a percepção das competências adquiridas;

 -tiveram oportunidade de realizar trabalho experimental/projectos;
 -recebem apoio tutorial;

 -as regras de avaliação acordadas foram cumpridas
 

 
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 

In appreciation the records of course units by the Course Committee, one aspect to consider in the validation of such
analysis, is if the assessment methods are consistent with the objectives of the course, and subsequently verified
through surveys to students and teachers.

  
According to the resolution of the Scientific-Technical Council, the method of assessment of students should

 be specified in the schedules of courses and disseminated to students via the school intranet, in addition to 
 his explanation to the students on the first working session in the classroom.

 In the process of assessing students, they are asked whether:
 -are informed about the program;

 -know how working hours are distributed;
 -have the perception of skills acquired;

 -had the opportunity to conduct experimental work / projects;
 -receive tutorial support;

 -agreed valuation rules have been met.

 
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

A forte componente prática e aplicada do curso com elaboração de relatórios e discussão permite gradualmente ir
orientando os alunos na aprendizagem e na procura do saber e de os motivar para a realização de pesquisas
bibliográficas em obras de referência a nível científico, bem como para a participação em eventos de carácter técnico e
científico.

  
Por outro lado, as unidades curriculares de Seminário I e Seminário II têm por objectivo principal o desenvolvimento
de competência ao nível de pesquisa bibliográfica e da elaboração de trabalhos técnico/científicos.

 
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

The course has a strong practical and applied component, with reporting and discussion, which gradually guides
students in learning and seeking knowledge, and motivate them to perform literature searches in reference works in
science as well as participation in events technical and scientific.

  
Moreover, the courses of Seminar I and Seminar II, have as main objective the development of competence in terms of
literature and the elaboration of technical / scientific work.

 

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency



2009/10 2010/11 2011/12
N.º diplomados / No. of graduates 8 8 12
N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 3 2 1
N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 3 5
N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 1 3
N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 2 2 3

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares. 

As áreas científicas do curso que apresentam maiores taxas de aprovação são as de “Ciências Sociais” (81% com
apenas uma unidade curricular), “Computação Gráfica e Multimédia” (68% com duas unidades curriculares) e “Física”
(57% com uma única unidade curricular).

  
As três áreas com maior relevância no curso, “Tecnologias da Informação”, “Electrónica, Computadores e
Telecomunicações” e “Programação de Computadores e Compiladores”, apresentam taxas de aprovação de 50%, 52%
e 21%, respectivamente.

  
Nestas áreas, as unidades curriculares com maiores taxas de aprovação são “Redes de Computadores II” (76%),
“Informática Industrial (75%) e “Administração de Sistemas” (64%), enquanto “Arquitectura de Computadores”,
“Programação Orientada a Objectos” e Teoria da Computação” as que apresenta uma menor taxa de aprovação todas
com 18%.

 
 
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular units. 

The scientific areas of the course that have higher rates of approval are the "Social Sciences" (81% with only one
course unit), "Computer Graphics and Multimedia" (68% with two course units) and "Physics" (57% with a single
course unit).

  
The three areas of greatest relevance in the course, "Information Technology", "Electronics, Computers and
Telecommunications" and "Computer Programming and Compilers," have pass rates of 50%, 52% and 21%,
respectively.

  
In these areas, the course units with the highest approval rates are "Computer Networks II" (76%), "Industrial
Informatics" (75%) and "System Administration" (64%), while "Computer Architecture", "Object Oriented
Programming" and "Theory of Computation" those that has a lower pass rate with 18% all.

 
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo. 

São elaborados relatórios que visam dar a conhecer o acompanhamento realizado das medidas correctivas propostas
no plano de acção no âmbito do processo “actividade curricular” do Sistema de Gestão de Qualidade. São critérios de
aceitação do serviço a adequação do ensino ministrado em cada ciclo de estudos às competências cuja aquisição
aqueles devem assegurar; a inserção de diplomados no mercado de trabalho; o sucesso escolar. E os indicadores
correspondentes aos critérios anteriormente definidos são: Percentagem de aulas efectivamente ministradas;
empregabilidade; grau de satisfação dos diplomados; grau de satisfação dos alunos e sucesso escolar. Este
acompanhamento é realizado conforme o plano, os dados analisados são os disponíveis mais recentemente e quando
se verifica um desvio às metas são propostos planos de acção.

 Também a comissão de curso elabora um relatório no qual os dados são analisados propondo melhorias a serem
presentes aos órgãos tutelares.

 
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

The Course Committee writes reports to disseminate the undertaken monitoring of the adjustment measures proposed
in the plan of action within the scope of the process of “curricular activity”, integrated in the Quality Management
System. Acceptance criteria of the service are the adequacy of the teaching in each study cycle to those competences
whose achievement they must ensure; the insertion of graduates in the labor market, academic success. And the
indicators corresponding to the previously defined criteria are: Percentage of classes effectively taught; employability;
graduates’ satisfaction; students’ satisfaction and academic success. This monitoring is carried out in accordance
with the plan, the analyzed data are those most recently made available and whenever there is a deflection from the
goals, action plans are proposed. 

 The Course Committee prepares a report in which data are analyzed and improvement measures are sent to
responsible entities at school.

 

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%



Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained
employment in other areas of activity 0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that
obtained employment until one year after graduating 100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respectiva classificação. 

C3I, Centro Interdisciplinar de Investigação e Inovação do Instituto Politécnico de Portalegre. 
  

Alguns dos docentes do curso participam ainda como colaboradores e/ou investigadores em diversos centros de
investigação: 

 - INESC-ID Lisboa 
- Centro de Inteligência Artificial - CENTRIA, FTC/UNL 

 - Centro de Informática e Tecnologias da Informação - CITI, FCT/UNL 
 - Instituto de Telecomunicações, Polo de Coimbra

 
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 

C3I, Centro Interdisciplinar de Investigação e Inovação/Instituto Politécnico de Portalegre. 
  

Some faculty members also participate as collaborators and/or researchers in various research centers like: 
 - INESC-ID Lisbon

 - Centro de Inteligência Artificial - CENTRIA, FTC/UNL 
 - Centro de Informática e Tecnologias da Informação - CITI, FCT/UNL 

 - Instituto de Telecomunicações, Coimbra

 
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

9

 
7.2.3. Outras publicações relevantes. 

Foram publicados nos últimos 5 anos mais de 25 artigos em actas de conferências internacionais e nacionais de
grande impacto como a Human-Computer Interaction (INTERACT), Advances in Computer Entertainment Technology
(ACE), Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM), Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG ),
Principles and Practice of Constraint Programming (CP), Portuguese Conference on Artificial Intelligence (EPIA), entre
outras. Igualmente têm-se participado em diversos seminários e workshops.

 
7.2.3. Other relevant publications. 

Were published in the last five years more than 25 articles in proceedings of international and national conferences
with large impact as the Human-Computer Interaction (INTERACT), Advances in Computer Entertainment Technology
(ACE), Mobile and Ubiquitous Multimedia (MUM), Computer Graphics, visualization and Computer Vision (WSCG),
Principles and Practice of Constraint Programming (CP), Portuguese Conference on Artificial Intelligence (EPIA),
among others. Also have been participating in various seminars and workshops.

 
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

Projectos que deram origem a soluções de grande impacto e utilizadas pelos diversos órgãos e instituições ligadas ao
IPP:

 -Sistema de Informação online de gestão académica BACO
 -Bolsa de Emprego

 -Sistema de pesquisa de conteúdos digitais integrado no BACO
 -Sistema de auto-avaliação pedagógica das Unidades Curriculares e dos Docentes

  
Trabalhos de ID&T, de transferência de tecnologia e de consultadoria:

 -Integrated Virtual Operator.IVO. Transferência de tecnologia em parceria com a empresa ILUSTRATOWN
 -"Plataforma electrónica para a automatização de pedidos de água" para a Associação de Beneficiários do Caia.

 -Projecto “Nutrição de bovinos de carne" do C3i para a Associação de Agricultores de Portalegre
 -Sistema de Pesquisa da Biblioteca Digital Europeia 

 -Motor de Pesquisa do Museu Digital do Sport Lisboa e Benfica
 -Protótipo de Sistema de Pesquisa para o Arquivo contemporâneo do Ministério das Finanças

 
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 



Projects that have led to compelling solutions, used by various agencies and institutions linked to IPP:
 -System-management academic BACO

 -Job Exchange
 -System-search digital content integrated into BACO

 -System self-assessment of teaching Curriculum Units and Teaching
  

ID &T projects, technology transfer and consultancy:
 -Integrated Virtual Operator. Technology transfer in partnership with ILUSTRATOWN

 -"Electronic platform for automation applications of water" for Associação de Beneficiários do Caia.
 -Project “Nutrição de bovinos de carne", C3i for Associação de Agricultores de Portalegre

 -System Research of the European Digital Library
 -Search Engine Museum's Digital Sport Lisboa e Benfica

 -Prototype System Research Archive for Contemporary Ministry of Finance

 
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais. 

Os docentes do curso colaboram em vários projectos financiados nos centros de investigação de que fazem parte,
dos quais se pode destacar:

 - Projecto "DEAP - Developing Environmental Awareness with Persuasive", CITI/UNL
 - Projecto DIGMAP na área da recuperação de informação com financiamento pela União Europeia e liderado pelo

Instituto Superior Técnico (EContent Plus) 
- EuDML (The European Digital Mathematics Library) apoio no startup do projecto na definição inicial das plataformas
de pesquisa em documentação matemática

 - Projecto “The European Library”. Grupo de desenvolvimento do TEL-WP3 que visa a criação do motor de pesquisa
da Biblioteca Digital Europeia. 

 - European Project. Projecto complementar da European Digital Library para angariação digitalização e
disponibilização de conteúdos digitais de bibliotecas de toda a Europa. 

 - Projecto “Alimentação Saudável” do C3i 
 - Projecto “Nutrição de bovinos de carne” do C3i para a Associação de Agricultores de Portalegre

 
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships. 

The faculty members collaborate on various projects funded research centers that are part of which we can highlight:
 - Project "DEAP - Developing Environmental Awareness with Persuasive", CITI / UNL

 - Project DIGMAP in the area of   information retrieval funded by the European Union and led by Instituto Superior
Técnico (EContent Plus)

 - EuDML (The European Digital Mathematics Library) support the startup of the project in the initial setting of the
search platforms documentation in mathematics

 - Project "The European Library". Group development of TEL-WP3 aimed at creating search engine of European Digital
Library.

 - European Project. Complementary project of the European Digital Library to scan fundraising and providing digital
content to libraries throughout Europe.

 - Project "Alimentação Saudável", C3i
 - Project "Nutrição de bovinos de carne", C3i for the Farmers Association of Portalegre

 
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

A actividade científica desenvolvida no âmbito deste curso é realizada com o enquadramento do C3i – Centro
Interdisciplinar de Investigação e Inovação do IPP, o qual é responsável pelo processo da gestão de projectos do
Sistema certificado de Gestão da Qualidade (SGQ) do IPP. Este processo tem um conjunto de indicadores e metas
cujos objectivos são o de melhorar e incrementar a actividade científica e os seus padrões de qualidade. 
 
Os indicadores utilizados no sistema são os seguintes: 

 1. Indicadores de promoção: n.º de projectos aprovados por ano; n.º de projectos por área científica por ano; montante
de investimento por área por ano; n.º de projectos por ETI, por área e por ano; 

 2. Indicadores de execução: taxa de execução física; taxa de execução financeira. 
 3. Indicadores de divulgação: publicações por projecto; n.º de actividades de disseminação por projecto. 

 O não atingir-se as metas anuais definidas para cada indicador, implica a elaboração de um plano de acção.
 

 
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

The scientific activity developed within this course is held in the framework of the C3i – Center for 
 Interdisciplinary Research and Innovation of the IPP which is responsible for the process of project
 management of the certificate System of Quality Management (QMS) of IPP. This process has a set of 

 indicators and targets whose objectives are to improve and increase scientific activity and their quality 
 standards.

  
The indicators used in the system are:

 1 – Promotion indicators: nº of projects approved per year; number of projects by scientific area per year; amount of
investment per area per year; nº of projects per ETI per area per year;

 2 – Indicators of performance: rate of physical implementation, rate of financial execution.
 3 – Indicators of dissemination: publications per project; nº of dissemination activities per project.

 The non achievement of the annual target set for each indicator involves drafting a plan of action.



 

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada. 
As actividades de desenvolvimento tecnológico e investigação têm sido realizadas pelos docentes do curso no âmbito
das suas teses de mestrado, de doutoramento e ainda nos diversos projectos nos centros de investigação de que
fazem parte, tal como referido no ponto 7.2.5. 

  
A prestação de serviços à comunidade tem sido concretizada através de diversos projectos como os apontados no
ponto 7.2.4. 

  
A formação avançada tem sido uma aposta forte do corpo docente no sentido de o qualificar para uma melhoria do
ensino praticado. Actualmente, o curso conta com cinco docentes em estado adiantado de doutoramento com três
docentes em PROTEC, um dos quais aguarda a discussão da tese.

 
 
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

The technological development and research activities have been conducted by faculty members, within their master's
and doctoral thesis, and even in different projects in the research centers that are part, as mentioned in section 7.2.5.

  
The provision of services to the community has been achieved through various projects such as those mentioned in
section 7.2.4.

  
Advanced training has been a strong focus of the faculty, in order to qualify for the improvement of teaching practiced.
Currently, the course has five teachers in the advanced stages of PhD thesis (three in PROTEC), and one awaits the
discussion of the thesis.

 
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva
e artística. 

Colaboração com várias entidades da região no apoio ao desenvolvimento das mesmas na vertente de SI e TI em
geral.As solicitações recebidas são respondidas através de sistemas desenvolvidos por alunos e docentes do curso.

  
Ao nível interno existe uma participação activa com o IPP no desenvolvimento e reestruturação das plataformas de
SI/TI em colaboração directa com os centros de informática do IPP.

  
Valorização da massa humana da região

 -Muitos dos diplomados do curso fixam-se na região tendo sido integrados em organismos públicos e privados, desde
câmaras municipais, empresas de tecnologia, entidades associativas, entre outras.

 -A existência do curso potenciou o surgimento de empresas de tecnologia na região
  

Valorização da massa humana nacional
 -Diplomados a trabalhar em grandes instituições e empresas nacionais e internacionais, tais como a Critical Software,

Novabase, Banco de Portugal, Advantis, entre outras

 
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities. 

Collaboration with various entities in the region to support the development of the same, in terms of IS and IT in
general. Incoming requests are answered using systems developed by students and faculty members.

  
Internally there is an active involvement with the IPP development platforms and restructuring of IS / IT in direct
collaboration with the computer centers of the IPP.

  
Valuing region human resources

 -Many of the graduates of the course set up in the region have been integrated into public and private organizations,
from municipalities, technology firms, associations, among others.

 -The existence of the course enhanced the emergence of technology companies in the region
  

Valuing national human resources
 -Graduates working in large national and international institutions and companies such as Critical Software, Novabase,

Banco de Portugal, Advantis, among other

 
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado. 

As informações têm sido divulgadas, principalmente, pelo Gabinete de Relações Públicas e Cooperação do Instituto
Politécnico de Portalegre (IPP), através de:

 -Brochura sobre o IPP e a ESTG;
 -Cartaz com oferta formativa do IPP;

 -Folhetos individuais sobre o Curso;
 -Informações diversas on-line nas páginas web do IPP e da ESTG;

 



-Divulgação do concurso de acesso para Maiores de 23 anos (cartazes, rádios e jornais);
 -Suporte multimédia (vídeo) sobre o IPP para utilização em feiras educativas, exposições, etc.);

 -Envio de informação distribuída aos alunos do 2.º ano (folheto com oferta formativa e condições de acesso) e cartaz
para ser fixado nas escolas secundárias;

 -Artigos e publicidade em jornais regionais e locais;
 -Guia do estudante e guia para estudantes estrangeiros;

 -Kit de acolhimento a novos alunos;
 -Resposta a pedidos de informação de potenciais alunos;

 -Acolhimento e atendimento a potenciais alunos e respectiva família.
  

 
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students. 

The information has been disseminated primarily by the Office of Public Affairs and Cooperation, Polytechnic Institute
of Portalegre (IPP), through:

 - Brochure on the IPP and the ESTG;
 - Poster with Academic offer of IPP;

 - Leaflets about the course;
 - Information on various online websites in the IPP and ESTG;

 - Dissemination of the entrance test for ‘Over 23’ (posters, radio and newspapers);
 - Support media (video) in the IPP to be used in educational fairs, exhibitions, etc.).
 - Information distributed to 12th Grade students (leaflet with the academic offer and Entry requirements) and posters to

be displayed in secondary schools;
 - Articles and advertising in national and local newspapers;

 - Students’ Guide and Foreign students’ Guide;
 - New students reception kit;

 - Answering to inquiries from prospective students;
 - Reception and assistance to prospective students and their families.

 
 

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 1.7
Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 18.8

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
A taxa de empregabilidade dos diplomados, é de 100% com todos a demorarem menos de 1 ano a encontrarem
colocação na área de formação. 
 
Existência de competências comuns com outros cursos do IPP o que facilita a partilha do corpo docente e a
racionalização de recursos. 

  
Ciclo de estudos consolidado com uma forte formação de base e abrangente em termos de competências para 

 o exercício da profissão, permitindo a especialização em 2º ciclo em domínios científicos variados. 
  

Possibilidade de criação de uma oferta formativa de 2º ciclo ou pós-graduação, tirando partido do facto de grande
parte do corpo docente (3 PROTEC + 2) se encontrar em fase de conclusão do doutoramento.

  
Estímulo da componente prática e aplicada.

  
Oferta única a nível distrital.

 
8.1.1. Strengths 

The employability rate of graduates is 100%, with all of them get job in less than 1 year in the area of training.
  

Existence of common competencies with other courses in the IPP which facilitates the sharing of faculty and
rationalization of resources.

  
Cycle studies consolidated, with a strong and comprehensive basic training in skills for the profession, allowing
specialization in 2nd cycle in various scientific fields.



 
Possibility of creating a training offer of 2nd cycle or post-graduate, taking advantage of the fact that most faculty (3
PROTEC + 2) are nearing to complete his PhD.

  
Stimulation of practical and applied component.

  
Unique offer at the district level.

 
8.1.2. Pontos fracos 

Fraca atractividade dos alunos. 
  

Falta de oferta formativa de 2º ciclo ou pós-graduação.
 

 
8.1.2. Weaknesses 

Weak attractiveness of students.
  

Lack of training offer 2nd cycle or graduate.

 
8.1.3. Oportunidades 

Falta de Engenheiros Informático quer a nível nacional quer a nível internacional. 
  

Possibilidade de intervenção efectiva na economia nacional e da região com dinamização das suas potencialidades. 
  

Possibilidade de formação, assessoria e prestações de serviços especializados para entidades da região.

 
8.1.3. Opportunities 

Lack of Computer Engineers in Portugal and worldwide.
  

Possibility of effective intervention in the national economy and the region's dynamic potential.
  

Possibility of training, consultancy and specialized services to entities in the region.

 
8.1.4. Constrangimentos 

Proliferação de cursos similares em politécnicos e universidades, públicas e privadas.
  

Inserção numa região com fraca densidade populacional e envelhecida.
  

Debilidade do tecido empresarial, social e institucional a nível regional. 
  

Situação económico-financeira do país com reflexos negativos no ensino superior e na capacidade económica das
famílias e organizações.

 
 
8.1.4. Threats 

Proliferation of similar courses in polytechnics and universities public and private.
  

Insertion in a region of low population density and aged.
  

Weakness of the social, institutional and business network at regional level.
  

Economic and financial situation of the country with negative effects on higher education and in the economic capacity
of families and organizations.

 

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes 
Organização da Escola em departamentos multidisciplinares, que por terem uma área de actuação abrangente
permitem uma visão alargada e com várias perspectivas

  
Reorganização recente dos departamentos de acordo com os estatutos da ESTG e IPP, que criaram comissões de
curso

  
As Comissões de Curso funcionam em proximidade com estudantes e docentes agilizando a resposta aos problemas
encontrados

  
Existência de um plano de actividades do Curso e de relatórios de avaliação de funcionamento do mesmo

  
A certificação EN ISO 9001:2008 concedida ao Sistema de Gestão da Qualidade do Instituto Politécnico de Portalegre,
garante que todos os procedimentos, incluindo a oferta formativa e a actividade curricular de todos os cursos



conferentes de grau,cumprem critérios rígidos de qualidade. Neste processo são monitorizados e avaliados os dados
respeitantes ao curso

  
Plataformas electrónicas de administração

  
Existência de um Sistema de Avaliação do Pessoal Docente do IPP

  
Provedor do Estudante do IPP

 
8.2.1. Strengths 

School Organization in multidisciplinary departments, which have a broad area of   activity, which allows a broader view
and different perspectives.

  
Recent reorganization of departments according to the statutes of ESTG and IPP, which created course commissions.

  
The course commissions, works closely with students and faculty speeding the response to the problems
encountered.

  
Existence of a business plan of the course and assessment reports of functioning.

  
The EN ISO 9001:2008 certification granted to the Quality Management System of the Polytechnic Institute of
Portalegre, ensures that all procedures, including training provision and activity curriculum of all courses awarding
degrees, meet strict criteria of quality. This process is monitored and evaluated data relating to the course.

  
Administration electronic platforms (academic online).

  
Existence of a System of Evaluation of Teachers of IPP.

  
Student Ombudsman of IPP.

 
8.2.2. Pontos fracos 

O facto de haver unidades curriculares de outros departamentos pode por vezes dificultar a resposta a algumas
questões de funcionamento.

  
Os resultados das acções de melhoria podem apenas fazer efeito numa fase posterior, resolvendo situações futuras
mas deixando deficitárias, algumas questões no presente.

 
 
8.2.2. Weaknesses 

Course units from other departments can sometimes hinder the response to some operating issues.
  

The results of improvement actions can only be considered later, solving future situations but leaving some present
issues unsolved.

 
8.2.3. Oportunidades 

Funcionamento regular da Gestão da Qualidade do Instituto Politécnico de Portalegre.
  

Incorporação dos dados de monitorização nas acções de melhoria da formação.
  

Implementação do Sistema de Gestão da Responsabilidade Social do IPP.
  

Provedor do Estudante do IPP.
  

Existência de um Sistema de Avaliação do Pessoal Docente do IPP.

 
8.2.3. Opportunities 

Regular operation of The Quality Management System of the Polytechnic Institute of Portalegre.
  

Incorporation of monitoring data in actions to improve training.
  

Implementation of the System of Social Accountability at IPP.
  

Students’ Ombudsman at IPP.
  

Existence of a Performance Appraisal System for the Academic Staff in IPP.
 

 
8.2.4. Constrangimentos 

Dificuldades financeiras com que se debatem actualmente as instituições de ensino superior podem levar a um
desinvestimento nos processos da Qualidade em virtude dos custos que os mesmos têm.

  



A cultura de qualidade enraizada na instituição pode não ter níveis participação nos processos constantes dificultando
por vezes a sua eficiência. 

 
 
8.2.4. Threats 

Financial difficulties faced by Higher Education Institutions at present might lead to an underinvestment in the
processes of Quality, on account of its costs. 

  
The quality culture rooted in the institution may not reach participation levels in the procedures, making their
efficiency more difficult at times.

 

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes 
Instalações, equipamentos pedagógicos e de apoio modernos e de qualidade.

  
Utilização de uma plataforma on-line - BACO

  
Proporciona um relacionamento internacional (ERASMUS) aos estudantes e docentes. 

  
Acesso a infra-estruturas nacionais de apoio ao ensino superior, como é o caso da E-u e B-on.

  
Forte ligação à comunidade e ao tecido empresarial distrital.

  
Contribuição para a inovação do tecido empresarial e social de uma região deprimida.

  
Existência da Academia Cisco na ESTG a qual fornece certificação de qualidade e de grande valor no mercado.

 
 
8.3.1. Strengths 

Modern and quality facilities and support equipment for teaching.
  

Web based academic platform-BACO
  

Provides a diversified international exchange (Erasmus) opportunity to students and teachers
  

Access to national infrastructure which support higher education, as is the case of E-u and B-on.
  

Strong connection to community and to the district entrepreneurial network.
  

Contribution to the innovation of the business network of an economically depressed region.
  

Existence of Cisco Academy in ESTG which provides certification of quality and great value in the market.

 
8.3.2. Pontos fracos 

Acervo da biblioteca.
  

Nível de parcerias e participação em redes internacionais. 
  

Nível de colaboração com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.

 
8.3.2. Weaknesses 

Library resources.
  

Level of partnerships and participation in international networks.
  

Level of collaboration with other study courses, as well as with other national higher education institutions.

 
8.3.3. Oportunidades 

Desenvolvimento do e-learning.
  

Capacidade de criar redes com outras instituições. 
  

Desenvolvimento de novas relações regionais, nacionais e internacionais.
  

Proximidade geográfica com Espanha.
  

Criação de incubadora de empresas.
  

Financiamento através do QREN.



 
8.3.3. Opportunities 

Development of e-learning.
  

Ability to create networks with other institutions.
  

Development of new regional, national and international connections.
  

Geographical proximity to Spain.
  

Creation of a business incubator.
  

Funding through the NSRF.
 

 
8.3.4. Constrangimentos 

Debilidade do tecido empresarial, social e institucional a nível distrital e regional.
  

Perspectivas de constrangimentos financeiros futuros.
 

 
8.3.4. Threats 

Weakness of the social, institutional and business network at district and regional level.
  

Prospects of future financial constraints.
 

 

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes 
Corpo docente estável com experiência/qualificação profissional relevante. 

  
60% do corpo docente está em processo de doutoramento, três dos quais em PROTEC. 

  
Os doutoramentos em curso perspectivam a curto prazo a existência de um corpo docente altamente qualificado com
100% dos docentes na área de especialidade do curso doutorados. 

  
Corpo docente envolvido num número significativo de projectos de ID&T quer internos quer externos. 

  
Relação de proximidade entre docentes e discentes, com horários de apoio formalizados. 

  
Pessoal não docente, na componente administrativa, dotado de qualificações médias elevadas.

 
8.4.1. Strengths 

Stable faculty with experience / relevant professional qualification.
  

60% of the faculty is in the process of doctoral, including three in PROTEC.
  

The PhDs in course, provides good perspectives in a short-term, for the existence of a highly qualified faculty with
100% of the teachers in the specialty area of the course with PhDs.

  
Faculty involved in a significant number of ID&T projects both internal and external.

  
Close relationship between teachers and students, with supporting schedules formalized.

  
Non-academic staff, in the administrative sector, with an average of high qualification skills.

 
8.4.2. Pontos fracos 

Número de docentes doutorados e de docentes com o título de especialista ainda não satisfatório com o objectivo
pretendido.

  
Investigação científica ainda em crescimento, como reflexo do número de doutorados.

  
Dificuldade na articulação e conciliação entre as exigências da formação de doutoramento dos docentes e a dinâmica
desejável para o curso.

 
8.4.2. Weaknesses 

Number of PhDs and specialists, not yet satisfactory for the purpose intended.
  

Scientific research still growing, reflecting the number of PhDs.
  



Difficulty in articulation and reconciling the requirements of the doctoral training and the desirable dynamic for the
course.

 
8.4.3. Oportunidades 

Oportunidades de desenvolvimento de projectos de I&DT nacionais e internacionais decorrentes da formação dos
docentes.

 
 
8.4.3. Opportunities 

Opportunities for the development of R&D national and international projects, arising from teacher training.
 

 
8.4.4. Constrangimentos 

Redução dos apoios à qualificação de docentes através do 3º ciclo de Bolonha.

 
8.4.4. Threats 

Reduction to the support for academic qualification through the third cycle of Bolonha.

 

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes 
Diplomados no curso têm-se tornado colaboradores competentes e de valor nas diversas instituições por onde têm
passado. 

  
Diplomados no curso a trabalhar em empresas de notável reconhecimento nacional e internacional. 

  
Os alunos que prosseguem para os estudos de 2º ciclo têm-se revelado alunos de excelência. 

  
Bom relacionamento, informal entre docentes e discentes. 

  
Perspectiva prática e aplicada da aprendizagem. 

  
Existência de uma estrutura de acompanhamento psicológico.

 
 
8.5.1. Strengths 

Graduates in the course have become skilled and value employees, in the various institutions through which they have
passed.

  
Graduates are working in national and international companies with notable recognition.

  
Students who proceed to 2nd cycle studies have proven excellence.

  
Good informal relationship between teachers and students.

  
Perspective practical and applied learning.

  
Existence of a psychological structure.

 
8.5.2. Pontos fracos 

Fraca captação de alunos.
  

Nível de conhecimentos inicial dos alunos relativamente fraco.
  

Fraco domínio da língua inglesa, o que é essencial no curso.
  

 
8.5.2. Weaknesses 

Poor attraction of students.
  

Initial level of knowledge of students relatively weak.
  

Poor knowledge of English, which is essential in the course.

 
8.5.3. Oportunidades 

Capitalizar a experiência dos diplomados do curso como forma de atrair novos alunos. 
  

Criação de cursos de verão de carácter eminentemente prático que permita atrair alunos do secundário. 
 
Existência do CET que também funciona como mais uma forma de atrair alunos. 



 
Fomentar a frequência de cursos de inglês no CLIC.

 
8.5.3. Opportunities 

Capitalize on the experience of the graduates of the course as a way to attract new students.
  

Creation of summer courses eminently practical to attract high school students.
  

Existence of the CET that also functions as a way to attract more students.
  

Encourage the frequency of English courses at CLIC.

 
8.5.4. Constrangimentos 

Escassa demografia e debilidade social e económica regional perspectivam maiores dificuldades futuras de
recrutamento.

  
Agravamento consistente do GAP entre a oferta e a procura a nível nacional perspectiva uma maior dificuldade futura
de captação de alunos fora da região.

  
Tendência de redução dos candidatos ao ensino superior.

  
Perspectivas de constrangimentos financeiros futuros.

 
 
8.5.4. Threats 

Scarce population and social and economic weakness at regional level foresee more future recruitment difficulties.
  

Consistent deterioration of the gap between supply and demand at national level foresees more future difficulties to
attract students from outside the region.

  
Downward trend of candidates to higher education.

  
Prospects of future financial constraints.

 
 

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes 
Objectivos de aprendizagem a desenvolver pelos alunos perfeitamente enquadrados com a grande procura de
competências que se verifica no mercado. 

  
Dinâmica da componente prática e metodologias de ensino adaptadas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares. 

  
Existência de mecanismos que garantem a operacionalização e a medição do grau de cumprimento dos objectivos. 

  
Existência de unidades curriculares que visam garantir a integração dos alunos na investigação científica.

 
8.6.1. Strengths 

Learning objectives perfectly framed with great demand that exists in the market.
  

Dynamic of practice component and teaching methodologies adapted to the learning objectives of the course units.
  

Existence of mechanisms to ensure the operationalization and measurement of the degree of fulfillment of the
objectives.

  
Existence of course units designed to ensure the integration of students in scientific research.

 
8.6.2. Pontos fracos 

Constrangimentos financeiros e de interioridade dificultam a cooperação e interação com organizações e centros de
investigação.

 
8.6.2. Weaknesses 

Financial constraints and interiority, difficult cooperation and interaction with organizations and research centers.

 
8.6.3. Oportunidades 

Cooperação e intercâmbio com outras instituições de ensino superior nacionais e internacionais.

 
8.6.3. Opportunities 



Cooperation and exchange with other institutions of higher education nationally and internationally.

 
8.6.4. Constrangimentos 

Restrições orçamentais.

 
8.6.4. Threats 

Budgetary constraints.

 

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes 
Empregabilidade dos diplomados de 100% com todos a demorarem menos de 1 ano a encontrarem colocação na área
de formação. 

  
Nível crescente das actividades científicas e tecnológicas com o aumento de projectos de ID&T e da produção
científica. 

  
Impacto real das actividades científicas e tecnológicas na valorização e no desenvolvimento económico, bem como a
integração destas actividades em projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais.

 
 
8.7.1. Strengths 

Employability of graduates is 100%, with all of them linger under 1 year to find placement in the training area.
  

Increasing level of scientific and technological activities with increasing T & D projects and scientific production.
  

Real impact of scientific and technological activities in valuation and economic development, as well as the integration
of these activities in projects and / or national and international partnerships.

 
8.7.2. Pontos fracos 

Acções e conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado as quais não se têm traduzido num incremento da captação de novos alunos. 

  
Nível de internacionalização quer ao nível dos alunos, quer ao nível dos docentes.

 
 
8.7.2. Weaknesses 

Shares and content of information disseminated to the outside of the institution, the course of study and teaching
which have not been reflected in an increase in attracting new students.

  
Internationalization level and at the level of the students, both in terms of teachers.

 
8.7.3. Oportunidades 

Tirar partido em termos promocionais da grande procura a nível nacional e internacional por Engenheiros Informáticos
e da empregabilidade do curso.

 
8.7.3. Opportunities 

Take advantage of promotional terms in great demand nationally and internationally by Computer Engineers and
employability course.

 
8.7.4. Constrangimentos 

Fracas perspectivas de desenvolvimento social e económico da região e do país.

 
8.7.4. Threats 

Poor prospects for social and economic development of the region and the country.

 

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades 
1) Fraca atractividade dos alunos 

  
2) Falta de oferta formativa de 2º ciclo ou pós-graduação



 
9.1.1. Weaknesses 

1) Weak attractiveness of students
  

2) Lack of training offer 2nd cycle or graduate

 
9.1.2. Proposta de melhoria 

1a) Intensificar as acções de divulgação dando enfâse à empregabilidade 
 1b) Realização de cursos de verão e workshops dirigidos aos alunos do secundário 

 1c) Intensificar a promoção do CET já aprovado na área de Informática estreitando relações e colaborando em parceria
com o IEFP que também tem um CET nesta área 

  
2) Criação de uma oferta de 2º ciclo ou pós-graduação

 
 
9.1.2. Improvement proposal 

1a) Intensify dissemination actions giving emphasis to employability
 1b) Conducting summer courses and workshops aimed at high school students

 1c) Further promoting the CET already approved in the area of Computer narrowing relationships and collaborating in
partnership with IEFP which also has a CET this area

  
2) Creation of an offer 2nd cycle or graduate

 
9.1.3. Tempo de implementação da medida 

1a) Sistematicamente 
 1b) Anualmente entre Junho e Julho 

 1c) Próximo ano 
  

2) Próximos 3 anos
 

 
9.1.3. Implementation time 

1a) Systematically
 1b) Annually between June and July

 1c) Next years
  

2) Next 3 years

 
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1) Alta 
  

2) Média
 

 
9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 

1) High
  

2) Medium

 
9.1.5. Indicador de implementação 

1) Aumento no número de alunos (%) 
  

2) Oferta de 2º ciclo ou pós-graduação em funcionamento
 

 
9.1.5. Implementation marker 

1) Increase the number of students (%)
  

2) 2nd cycle offer or graduate in operation

 

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades 
1) O facto de haver unidades curriculares de outros departamentos pode por vezes dificultar a resposta a algumas
questões de funcionamento.

  
2) Os resultados das acções de melhoria podem apenas fazer efeito numa fase posterior, resolvendo situações futuras
mas deixando deficitárias, algumas questões no presente.

 
9.2.1. Weaknesses 



1) Course units from other departments can sometimes hinder the response to some operating issues.
  

2) The results of improvement actions can only be considered later, solving future situations but leaving some present
issues unsolved.

 
9.2.2. Proposta de melhoria 

1) Revisão dos conteúdos programáticos específicos de unidades curriculares de outro departamento que constituam
requisitos fundamentais de aprendizagem para determinadas unidades curriculares do ciclo de estudos.

  
2) Alteração de indicadores de controlo de qualidade para uma resposta mais rápida.

 
9.2.2. Improvement proposal 

1) Revision of the syllabus specific of courses from another department which are fundamental requirements of
learning for certain courses of study cycle.

  
2) Adjustment of some indicators of quality control for an quicker response.

 
9.2.3. Tempo de implementação da medida 

1) e 2) No segundo semestre de 2012/2013. 
 

 
9.2.3. Improvement proposal 

1) and 2) In the second semester of 2012/2013.

 
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1) Alta
  

2) Média

 
9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 

1) Hight
  

2) Medium

 
9.2.5. Indicador de implementação 

1) Programas e sumários validados das unidades curriculares de outro departamento.
  

2) Número de dados carregados nos sistemas de qualidade.

 
9.2.5. Implementation marker 

1) Programs and summaries of course units from another department validated.
  

2) Number of data inserted in the quality systems.

 

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades 
1) Acervo da biblioteca.

  
2) Nível de parcerias e participação em redes internacionais. 

  
3) Nível de colaboração com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior
nacionais.

 
9.3.1. Weaknesses 

1) Library resources.
  

2) Level of partnerships and participation in international networks.
  

3) Level of collaboration with other courses, as well as with other national higher education institutions.

 
9.3.2. Proposta de melhoria 

1) Compra de bibliografia
  

2) Alargamento das propostas de projectos de I&DT internacionais. 
  



3) Alargamento das propostas de colaboração com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de
ensino superior.

 
 
9.3.2. Improvement proposal 

1) Purchase of Bibliography
  

2) Enlargement of proposals for R&D International.
  

3) Extension of proposed collaboration with other courses, as well as other higher education institutions.

 
9.3.3. Tempo de implementação da medida 

1), 2) e 3) Próximos 2 anos

 
9.3.3. Implementation time 

1), 2) and 3) The next 2 years

 
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1) Alta
 2) and 3) Média

 
9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 

1) High
 2) and 3) Medium

 
9.3.5. Indicador de implementação 

1) Número de referências bibliográficas
  

2) Número de parcerias e participação em redes internacionais. 
  

3) Número de colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior.
 

 
9.3.5. Implementation marker 

1) Number of blibliographic references
  

2) Number of partnerships and participation in international networks.
  

3) Number of collaborations with other courses, as well as other higher education institutions.

 

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades 
1) Número de docentes doutorados e de docentes com o título de especialista ainda não satisfatório com o objectivo
pretendido.

  
2) Investigação científica ainda em crescimento, como reflexo do número de doutorados.

  
3) Dificuldade na articulação e conciliação entre as exigências da formação de doutoramento dos docentes e a
dinâmica desejável para o curso.

 
9.4.1. Weaknesses 

1) Number of PhDs and specialists, not yet satisfactory for the purpose intended.
  

2) Scientific research still growing, reflecting the number of PhDs.
  

3) Difficulty in articulation and reconciling the requirements of the doctoral training and the desirable dynamic for the
course.

 
9.4.2. Proposta de melhoria 

1) e 3) Conclusão dos doutoramentos em curso.
  

2a) Motivação para a qualificação do corpo docente e atracção de docentes altamente qualificados através de
projectos inovadores e/ou ambiciosos nas áreas onde se tem desenvolvido mais investigação: Ubiquitus Computing,
Search and Retrieval, Optimization e Location Based Systems.

 2b) Certificação do C3i – Centro Interdisciplinar de Investigação.



 
9.4.2. Improvement proposal 

1) and 3) Completion of PhDs in progress
  

2a) To motivate for qualifications academic staff and to attract highly qualified teachers through innovative and / or
ambitious projects in areas where more research has developed: Ubiquitous Computing, Search and Retrieval,
Optimization and Location Based Systems.

 2b) Certification of the C3i – Interdisciplinary Research Center.

 
9.4.3. Tempo de implementação da medida 

1) e 3) Próximos 2 anos
  

2a) e 2b) Sistematicamente

 
9.4.3. Implementation time 

1) and 3) Next 2 years
  

2a) and 2b) Systematically

 
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1) e 3) Alta
  

2a) e 2b) Alta

 
9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 

1) and 3) Hight
  

2a) and 2b) High

 
9.4.5. Indicador de implementação 

1) e 3) Número de doutoramentos concluídos.
  

2a) e 2b) Número de publicações em revistas científicas, livros e brochuras editados e outras publicações realizadas;
número de projectos científicos iniciados e apoiados.

 
 
9.4.5. Implementation marker 

1) e 3) Number of PhDs completed.
  

2a) and 2b) Number of publications in scientific journals, edited books and brochures and other publications produced,
number of scientific projects initiated and supported.

 

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades 
1) Fraca captação de alunos. 

  
2) Nível de conhecimentos inicial dos alunos relativamente fraco. 

  
3) Fraco domínio da língua inglesa, o que é essencial no curso.

 
 
9.5.1. Weaknesses 

1) Weak attraction of students.
  

2) initial level of knowledge of students relatively weak.
  

3) Poor English skills, which is essential in the course.
 

 
9.5.2. Proposta de melhoria 

1a) Intensificar as acções de divulgação 
 1b) Realização de cursos de verão e workshops dirigidos aos alunos do secundário 

  
2a) Promover aulas de nivelamento de conhecimentos 

 2b) Promover as sessões de atendimento aos alunos 
  

3) Fomentar a frequência de cursos de inglês do CLIC.
 



 
9.5.2. Improvement proposal 

1a) Intensify dissemination actions
 1b) Conducting summer courses and workshops aimed at high school students

  
2a) Promote lessons leveling knowledge

 2b) Promote attendances students
  

3) Encourage the frequency of CLIC English courses.

 
9.5.3. Tempo de implementação da medida 

1a) Sistematicamente 
 1b) Anualmente entre Junho e Julho 

  
2a) Anualmente no início do ano lectivo 
2b) Sistematicamente 

  
3) Sistematicamente

 
 
9.5.3. Implementation time 

1a) Systematically
 1b) annually between June and July

  
2a) Annually at the beginning of the school year

 2b) Systematically
  

3) Systematically

 
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1) Alta 
  

2) e 3) Média
 

 
9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 

1) High
  

2) and 3) Medium

 
9.5.5. Indicador de implementação 

1) Aumento no número de alunos (%) 
  

2a) Número de aula de nivelamento 
 2b) Aumento no número de atendimento ao alunos (%) 

  
3) Número de alunos a frequentar os cursos de inglês.

 
 
9.5.5. Implementation marker 

1) Increase the number of students (%)
  

2a) Number of leveling classes
 2b) Increase in support students (%)

  
3) Number of students attending English courses.

 

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades 
Constrangimentos financeiros e de interioridade dificultam a cooperação e interação com organizações e centros de
investigação.

 
9.6.1. Weaknesses 

Financial constraints and interiority, difficult cooperation and interaction with organizations and research centers.

 
9.6.2. Proposta de melhoria 

Criação de plataforma de acompanhamento Web based.



 
9.6.2. Improvement proposal 

Creation of a web based monitoring platform.

 
9.6.3. Tempo de implementação da medida 

Integração imediata do ciclo de estudos e dos docentes em redes transnacionais.

 
9.6.3. Implementation time 

Immediate integration of the study cycles and lecturers in the transnational nets.

 
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

 
9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

 
9.6.5. Indicador de implementação 

Plataforma operacional e em utilização.

 
9.6.5. Implementation marker 

Operational platform and in use.

 

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades 
1) Acções e conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado as quais não se têm traduzido num incremento da captação de novos alunos. 

  
2) Nível de internacionalização quer ao nível dos alunos, quer ao nível dos docentes.

 
 
9.7.1. Weaknesses 

1) Shares and content of information disseminated to the outside of the institution, the course and teaching which
have not been reflected in an increase in attracting new students.

  
2) Level of internationalization both in terms of students, both in terms of teachers.

 
9.7.2. Proposta de melhoria 

1a) Intensificar as acções de divulgação 
 1b) Realização de cursos de verão e workshops dirigidos aos alunos do secundário 

  
2) Intensificar a promoção dos programas de intercâmbio internacionais

 
 
9.7.2. Improvement proposal 

1a) Intensify dissemination actions
 1b) Conducting summer courses and workshops aimed at high school students

  
2) Intensify the promotion of international exchange programs

 
9.7.3. Tempo de implementação da medida 

1a) Sistematicamente 
 1b) Anualmente entre Junho e Julho 

  
2) Próximos 2 anos

 
 
9.7.3. Implementation time 

1a) Systematically
 1b) Annually between June and July

  
2) Next 2 years

 
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

1) Alta 
  

2) Baixa



 
9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 

1) High
  

2) Low

 
9.7.5. Indicador de implementação 

1) Aumento no número de alunos (%) 
  

2) Aumento no número de alunos e de docentes em programas de intercâmbio internacionais (%)
 

 
9.7.5. Implementation marker 

1) Increase the number of students (%)
  

2) Increase the number of students and teachers in international exchange programs (%)

 

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 
<sem resposta>

 
10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

 

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
10.1.2.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
10.1.2.2. Grau:

 Licenciado

 
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos



10.2.1. Ciclo de Estudos:
 Engenharia Informática

 
10.2.1. Study Cycle:

 Computer Engineering

 
10.2.2. Grau:

 Licenciado

 
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

 <sem resposta>

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

 <sem resposta>

 
10.3.4. Categoria:

 <sem resposta>

 
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

 <sem resposta>

 
10.3.6. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
 <sem resposta>



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

 <sem resposta>

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

 <no answer>

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 <sem resposta>

 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 <no answer>

 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

 <sem resposta>

 
10.4.1.5. Syllabus:

 <no answer>

 
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 <sem resposta>

 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 <no answer>

 
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
10.4.1.9. Bibliografia principal:

 <sem resposta>

 


