
ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Universidade De Lisboa

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

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

A3. Ciclo de estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A3. Study cycle:
Electrical and Computer Engineering

A4. Grau:
Mestre (MI)

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Diário da República, 2.ª série — N.º 113 — 12 de junho de 2012 (Despacho n.º 8081/2012)

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A6. Main scientific area of the study cycle:
Electrical and Computer 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):

523

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:

n.a

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:

n.a

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300

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

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

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
205
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A11. Condições de acesso e ingresso:
Provas de Ingresso:
Matemática A + Física e Química
Classificações mínimas:
Classificação mínima de 100 em cada uma das provas de ingresso (exames nacionais do ensino secundário),
exceptuando o curso de Licenciatura em Matemática Aplicada e Computação em que a classificação mínima exigida é de
120, e; Classificação mínima de 120 na nota de candidatura, exceptuando o curso de Licenciatura em Matemática
Aplicada e Computação em que a classificação mínima exigida é de 140. A nota de candidatura (NC) é calculada
utilizando um peso de 50% para a classificação do Ensino Secundário (MS) e um peso de 50% para a classificação das
provas de ingresso (PI). - Fórmula de Cálculo da Nota de Candidatura: NC = MS x 50% + PI x 50% (ou seja, média
aritmética da classificação final do Ensino Secundário e da classificação das provas de ingresso).
Mais informação disponível na página do IST na internet (Candidatos/Candidaturas/Concurso Nacional de Acesso)

A11. Entry Requirements:
Entrance Exams:
Mathematics A + Physics and Chemistry
Minimum grades:
Minimum grade of 100 in each entrance examination (national examinations of secondary education), except for the
Degree Program in Applied Mathematics and Computation which requires a minimum grade of 120, and;
Minimum grade of 120 when applying for the program, except for the Degree Program in Applied Mathematics and
Computation which requires a minimum grade of 140. The application grade (AG) is calculated by using a weight of 50%
for the classification of Secondary Education (MS) and a weight of 50% for the classification of the entrance exams (EE). –
Formula for calculating the Application Grade: AG = MS x 50% + EE x 50% (that is, arithmetic average of the final
classification of Secondary Education and the classification of the entrance exams).

Further info available at IST webpage (Prospective Students/Admissions/National Admission Test)

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):

Major em Electrónica Major in Electronics

Major em Telecomunicações Major in Telecommunications

Major em Sistemas, Decisão e Controlo Major in Systems, Decision and Control

Major em Energia Major in Energy

Minor em Computadores Minor in Computers

Minor em Biologia Computacional Minor in Computational Biology

Minor em Telecomunicações Minor in Telecommunications

Major em Computadores Major in Computers

Minor em Energia Minor in Energy

Minor em Electrónica Minor in Electronics

Minor em Sistemas, Decisão e Controlo Minor in Systems, Decision and Control

Tronco Comum Common Branch

A13. Estrutura curricular
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Mapa I - Major em Electrónica

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*

Computadores/Computers Comp 0 12

Telecomunicações/Telecommunications Tele 0 19.5

Electrónica/Electronics Electr 0 72

Sistemas, Decisão e Controlo/Systems, Decision and
Control

SDC 0 6

(4 Items) 0 109.5

Mapa I - Major em Telecomunicações

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*

Telecomunicações/Telecommunications Tele 0 85.5

Electrónica/Electronics Electr 0 12

Computadores/Computers Comp 0 12

Sistemas, Decisão e Controlo/Systems, Decision and
Control

SDC 0 6
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(4 Items) 0 115.5

Mapa I - Major em Sistemas, Decisão e Controlo

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Major em Sistemas, Decisão e Controlo

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Major in Systems, Decision and Control

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*

Electrónica/Electronics Electr 0 6

Computadores/Computers Comp 0 12

Sistemas, Decisão e Controlo/Systems, Decision and
Control

SDC 0 72

Telecomunicações/Telecommunications Tele 0 13.5

(4 Items) 0 103.5

Mapa I - Major em Energia

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*

Energia/Energy Energ 0 90
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(1 Item) 0 90

Mapa I - Minor em Computadores

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*

Computadores/Computers Comp 0 73.5

Sistemas de Informação/Information Systems SI 0 6

Metodologia e Tecnologia da Programação/Methodology and
Programming Theory

MTP 0 6

(3 Items) 0 85.5

Mapa I - Minor em Biologia Computacional

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*

Sistemas de Informação/Information Systems SI 0 13.5
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Sistemas, Decisão e Controlo/Systems, Decision and Control SDC 0 6

Ciências Biológicas/Biological Sciences CBiol 6 0

Metodologia e Tecnologia da Programação/Methodology and
Programming Theory

MTP 6 0

(4 Items) 12 19.5

Mapa I - Minor em Telecomunicações

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*

Telecomunicações/Telecommunications Tele 0 91.5

(1 Item) 0 91.5

Mapa I - Major em Computadores

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*
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Metodologia e Tecnologia da Programação/Methodology and
Programming Theory

MTP 0 6

Telecomunicações/Telecommunications Tele 0 13.5

Sistemas de Informação/Information Systems SI 0 6

Sistemas, Decisão e Controlo/Systems, Decision and Control SDC 0 12

Computadores/Computers Comp 0 73.5

(5 Items) 0 111

Mapa I - Minor em Energia

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*

Energia/Energy Energ 0 90

(1 Item) 0 90

Mapa I - Minor em Electrónica

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*
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Electrónica/Electronics Electr 0 72

(1 Item) 0 72

Mapa I - Minor em Sistemas, Decisão e Controlo

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Minor em Sistemas, Decisão e Controlo

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Minor in Systems, Decision and Control

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*

Sistemas, Decisão e Controlo/Systems, Decision and
Control

SDC 0 72

(1 Item) 0 72

Mapa I - Tronco Comum

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A13.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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*

Transversal/Crosscutting CT 6 0

Computadores/Computers Comp 24 7.5
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Energia/Energy Energ 13.5 7.5

Telecomunicações/Telecommunications Tele 15 7.5

Engenharia e Gestão de Sistemas/Systems Engineering and
Management

EGS 6 0

Sistemas, Decisão e Controlo/Systems, Decision and Control SDC 13.5 7.5

Electrónica/Electronics Electr 34.5 0

Química-Física, Materiais e Nanociências/Chemistry-Physics, Materials
and Nanosciences

QFMN 6 0

Matemáticas Gerais/General Mathematics MatGer 27 0

Engenharia e Gestão de Organizações/Engineering and Management of
Organizations

EGO 4.5 0

Físicas e Tecnologias Básicas/Basic Physics and Technologies FBas 18 0

Todas as áreas científicas do IST/All scientific areas of IST OL 0 12

Todas as áreas científicas do IST/All scientific areas of IST Diss 30 0

Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial/Mechanical Technology and
Industrial Management

TMGI 6 0

Análise Numérica e Análise Aplicada/Numerical Analysis and Applied
Analysis

ANAA 4.5 0

Probabilidades e Estatística/Probability and Statistics PE 6 0

(16 Items) 214.5 42

A14. Plano de estudos

Mapa II - Tronco Comum - 1º ano / 1 semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1 semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1 year / 1 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)

Álgebra Linear/Linear Algebra MatGer Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Cálculo Diferencial e Integral
I/Differential and Integral Calculus
I

MatGer Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória
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Portfólio MEEC/Portfolio MEEC CT Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Química/Chemistry QFMN Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Sistemas Digitais/Digital Systems Comp Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

(5 Items)

Mapa II - Tronco Comum - 1º ano / 2 semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1 year / 2 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/Programming Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Arquitetura de
Computadores/Computer Architecture

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Cálculo Diferencial e Integral
II/Differential and Integral Calculus II

MatGer Semestral 210
T-56,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Obrigatória

Mecânica e Ondas/Mechanics and
Waves

FBas Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Gestão/Management EGO Semestral 126
T-28,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

4.5 Obrigatória

(5 Items)

Mapa II - Tronco Comum - 2º ano / 1 semestre
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A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2 year / 1 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 Complexa e Equações
Diferenciais/Complex Analysis and
Differential Equations

MatGer Semestral 210
T-56,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Obrigatória

Análise de Circuitos/Circuit Analysis Electr Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Eletromagnetismo e
Óptica/Electromagnetism and Optics

FBas Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Algoritmos e Estrutura de Dados/Algorithms
and Data Structures

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Matemática Computacional/Computational
Mathematics

ANAA Semestral 126
T-42,0;TP-0,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

4.5 Obrigatória

(5 Items)

Mapa II - Tronco Comum - 3º ano / 1 semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 1 semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3 year / 1 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)

Controlo/Automatic Control SDC Semestral 210
T-42,0;TP-14,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Obrigatória

Eletrónica I/Electronics I Electr Semestral 210
T-42,0;TP-14,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Obrigatória

Fundamentos de Energia
Elétrica/Fundamentals of Electrical Power
Systems

Energ Semestral 210
T-42,0;TP-14,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Obrigatória

Fundamentos de
Telecomunicações/Fundamentals of
Telecommunication

Tele Semestral 210
T-42,0;TP-22,0;PL-
6,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Obrigatória

(4 Items)

Mapa II - Tronco Comum - 5º ano / 2 semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º ano / 2 semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5 year / 2 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)
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Dissertação de Mestrado em Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores/Master
Dissertation in Electrical and Computers
Engineering

Diss Semestral 840
T-0,0;TP-0,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-70,0;

30 Obrigatória

(1 Item)

Mapa II - Tronco Comum - 3º ano / 2 semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 2 semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3 year / 2 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)

Eletrónica II/Electronics II Electr Semestral 210
T-42,0;TP-14,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Obrigatória

Instrumentação e Medidas/Instrumentation and
Measurement

Electr Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Obrigatória

Modelação e Simulação/Modelling and
Simulation

SDC Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 1 -
Escolher 7,5
ECTS

Propagação e Radiação de Ondas
Eletromagnéticas/Propagation and Radiation of
Electromagnetic Waves

Tele Semestral 210
T-42,0;TP-22,0;PL-
6,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Obrigatória

Programação de Sistemas/Systems
Programming

Comp Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 1 -
Escolher 7,5
ECTS

Redes de Computadores/Computer Networks Tele Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 1 –
Escolher 7,5
ECTS

Redes e Instalações Elétricas/Electrical and
Servicing Systems

Energ Semestral 210
T-42,0;TP-28,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 1 –
Escolher 7,5
ECTS

(7 Items)
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Mapa II - Tronco Comum - 2º ano / 2 semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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

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

Eletrotecnia Teórica/Theoretical
Foundations of Electrical Engineering

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Fundamentos de Eletrónica/Electronic
Fundamentals

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Probabilidades e Estatística/Probabilistic
and Statistics

PE Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Sinais e Sistemas/Signals and Systems SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Termodinâmica e Estrutura da
Matéria/Thermodynamics and Structure
of Matter

FBas Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

(5 Items)

Mapa II - Tronco Comum - 5º ano / 1 semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º ano / 1 semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5 year / 1 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)

Empreendedorismo, Inovação e Transferência de
Tecnologia/Entrepreneurship, Innovation and
Technology Transfer

TMGI Semestral 168.0
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6.0 Obrigatória

(1 Item)

Mapa II - Tronco Comum - 4º ano / 2 semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4 year / 2 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 Projetos de
Engenharia/Engineering Management
Projects

EGS Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Opção Livre/Free Option OL Semestral 168
T-0,0;TP-0,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
Escolher 6 ECTS
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(2 Items)

Mapa II - Tronco Comum - 4º ano / 1 semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano / 1 semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4 year / 1 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)

Opção livre/Free Option OL Semestral 168
T-0,0;TP-0,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
Escolher 6 ECTS

Introdução à Investigação e ao
Projeto/Introduction to the Research
and Design

Diss Semestral 168
T-0,0;TP-0,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
Escolher 6 ECTS

(2 Items)

Mapa II - Minor em Telecomunicações - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Minor in Telecommunications
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Antenas/Antennas Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Compressão e Codificação de Dados/Data Coding
and Compression

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Comunicação de Áudio e Vídeo/Audio and Video
Communications

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Fotónica/Photonics Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Gestão e Políticas Públicas de
Telecomunicações/Telecommunications
Management and Public Policies

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Micro-ondas/Microwaves Tele Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Radiopropagação/Radio Wave Propagation Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Redes de Computadores e Internet/Computer
Networks and the Internet

Tele Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

7.5 Opcional

Sistemas de Comunicações Móveis/Mobile
Communication Systems

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas de Telecomunicações/Telecommunications
Systems

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-18,0;PL-
3,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas de Telecomunicações Via Rádio/Wireless
Telecommunications Systems

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas de Telecomunicações por Fibra
Ótica/Optical Fibre Telecommunication Systems

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Teoria da Comunicação/Communication Theory Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Transmissão Digital/Digital Transmission Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Redes de Telecomunicações/Telecommunication
Networks

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

(15 Items)

Mapa II - Minor em Sistemas, Decisão e Controlo - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
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Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Minor em Sistemas, Decisão e Controlo

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Minor in Systems, Decision and Control

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Aprendizagem Automática/Machine
Learning

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Automação de Processos
Industriais/Industrial Process Automation

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Controlo em Espaço de Estados/Linear and
Nonlinear State-Space Control Theory

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Inteligência Artificial e Sistemas de
Decisão/Artificial Intelligence and Decision
Systems

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Modelação e Controlo de Sistemas de
Manufatura/Modelling and Control of
Manufacturing Systems

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Modelação Identificação e Controlo
Digital/Computer Controlled Systems and
Identification

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Otimização e Algoritmos/Optimization and
Algorithms

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Processamento da Fala/Spoken Language
Processing

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Processamento de Imagem e Visão/Image
Processing and Vision

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Processamento Digital de Sinais/Digital
Signal Processing

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Robótica/Robotics SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas Autónomos/Autonomous Systems SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

(12 Items)
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Mapa II - Minor em Energia - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Acionamentos e Veículos Elétricos/Electrical
Drives and Electrical Vehicles

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Alta Tensão/High Voltage Energ Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Análise de Redes/Power System Network
Analysis

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Controlo e Otimização de Sistemas de
Energia/Control and Optimization of Electric
Power Systems

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Electrónica de Energia/Power Electronics for
Electrical Energy

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Energias Renováveis e Produção
Descentralizada/Renewable Energy Sources
and Distributed Power Generation

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Produção e Consumo de Energia
Elétrica/Production and Demand of Electric
Energy

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Máquinas Elétricas/Electrical Machines Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Máquinas Elétricas Especiais/Special Electrical
Machines

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Regimes Transitórios em Redes/Transient
Analysis in Networks

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Proteções e Automação em Sistemas de
Energia/Power Systems Relaying and
Automation

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional
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Economia e Mercados de Energia/Economics
and Energy Markets

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas de Conversão Comutada/ Switching
Power Systems

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Conversores Comutados para Energias
Renováveis/Power Electronics for Renewable
Energy

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas de Alimentação Autónomos/Stand-
Alone Power Supply Systems

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

(15 Items)

Mapa II - Minor em Electrónica - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Eletrónica das Interfaces/Computers and Sensor
Interfaces

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Eletrónica de Computadores/Computer Electronics Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Eletrónica de Potência/Power Electronics Electr Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Eletrónica Rápida/High Frequency Electronics Electr Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Filtros Analógicos e Digitais/Analogue and Digital
Filters

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional
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Instrumentação Suportada em Computadores
Pessoais/Supported Instrumentation in Personal
Computers

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Microeletrónica/Microelectronics Electr Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sensores e Atuadores/Sensors and Actuators Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Simulação e Teste de Sistemas
Eletrónicos/Simulation and Testing of Electronic
Systems

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas Eletrónicos das
Telecomunicações/Telecommunications Electronics

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas Eletrónicos de Processamento de
Sinal/Signal Processing Electronic Systems

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas Integrados Analógicos/Analogue Integrated
Systems

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6 Opcional

(12 Items)

Mapa II - Minor em Computadores - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Arquiteturas Avançadas de
Computadores/Advanced Computer
Architectures

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Programação Orientada por Objetos/Object
Oriented Programming

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Projeto de Sistemas Digitais/Digital Systems
Design

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional
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Redes Móveis e Sem Fios/Wireless Mobile
Networks

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas Computacionais
Embebidos/Embedded Computational
Systems

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas de Informação e Bases de
Dados/Information Systems and Databases

SI Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas Operativos e Distribuídos/Operative
and Distributed Systems

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Criptografia e Segurança das
Comunicações/Cryptography and
Communications Security

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Computação Paralela e Distribuída/Parallel
and Distributed Computing

MTP Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Sistemas Embebidos em Rede/Networks
Embedded Systems

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Redes e Serviços Internet/Networks and
Internet Services

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Co-Projeto Hw/Sw/Hardware/Software Co-
Design

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Algoritmia e Desempenho em Redes de
Computadores/Network Algorithms and
Performance

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Opcional

Programação de Sistemas/Systems
Programming

Comp Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5 Opcional

(14 Items)

Mapa II - Minor em Biologia Computacional - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Unidades Curriculares / Curricular Units
Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Aprendizagem Automática/Machine
Learning

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 6 a 7,5
ECTS

Biologia Computacional/Computacional
Biology

MTP Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Bioquímica e Biologia
Molecular/Biochemistry and Molecular
Biology

CBiol Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6 Obrigatória

Sistemas de Informação e Bases de
Dados/Information Systems and Databases

SI Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 6 a 7,5
ECTS

Bases de Dados/Databases SI Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 1 -
escolher 6 a 7,5
ECTS

(5 Items)

Mapa II - Major em Telecomunicações - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Antenas/Antennas Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 a 24
ECTS

Compressão e Codificação de Dados/Data Coding
and Compression

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 6 a 18
ECTS

Comunicação de Áudio e Vídeo/Audio and Video
Communications

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 37,5
ECTS
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Eletrónica Rápida/High Frequency Electronics Electr Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 4 -
escolher 0 a 6
ECTS

Fotónica/Photonics Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 a 24
ECTS

Gestão e Políticas Públicas de
Telecomunicações/Telecommunications
Management and Public Policies

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 37,5
ECTS

Micro-ondas/Microwaves Tele Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 a 24
ECTS

Radiopropagação/Radio Wave Propagation Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 a 24
ECTS

Redes de Computadores e Internet/Computer
Networks and the Internet

Tele Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 2 -
escolher 18 a 37,5
ECTS

Sistemas de Comunicações Móveis/Mobile
Communication Systems

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 37,5
ECTS

Sistemas de Telecomunicações Via Rádio/Wireless
Telecommunications Systems

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 37,5
ECTS

Sistemas Eletrónicos das
Telecomunicações/Telecommunications Electronics

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 4 -
escolher 0 a 6
ECTS

Sistemas de Telecomunicações por Fibra
Ótica/Optical Fibre Telecommunication Systems

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 37,5
ECTS

Teoria da Comunicação/Communication Theory Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 6 a 18
ECTS

Transmissão Digital/Digital Transmission Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 6 a 18
ECTS

Redes de Telecomunicações/Telecommunication
Networks

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 37,5
ECTS

Redes e Serviços Internet/Networks and Internet
Services

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 4 -
escolher 0 a 6
ECTS

Otimização e Algoritmos/Optimization and
Algorithms

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 4 -
escolher 0 a 6
ECTS

Algoritmia e Desempenho em Redes de
Computadores/Network Algorithms and
Performance

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 4 -
escolher 0 a 6
ECTS

(19 Items)

Mapa II - Major em Sistemas, Decisão e Controlo - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Major em Sistemas, Decisão e Controlo
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Major in Systems, Decision and Control

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Aprendizagem Automática/Machine Learning SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Automação de Processos Industriais/Industrial
Process Automation

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Controlo em Espaço de Estados/Linear and
Nonlinear State-Space Control Theory

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Inteligência Artificial e Sistemas de
Decisão/Artificial Intelligence and Decision
Systems

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Modelação e Controlo de Sistemas de
Manufatura/Modelling and Control of
Manufacturing Systems

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Modelação Identificação e Controlo
Digital/Computer Controlled Systems and
Identification

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Otimização e Algoritmos/Optimisation and
Algorithms

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Processamento da Fala/Spoken Language
Processing

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Processamento de Imagem e Visão/Image
Processing and Vision

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Processamento Digital de Sinais/Digital Signal
Processing

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Robótica/Robotics SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Sensores e Atuadores/Sensors and Actuators Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 0 a 13,5
ECTS

Sistemas Autónomos/Autonomous Systems SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Sistemas Computacionais
Embebidos/Embedded Computational
Systems

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 0 a 13,5
ECTS

Teoria da Comunicação/Communication
Theory

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 0 a 13,5
ECTS

Redes de Computadores e Internet/Computer
Networks and the Internet

Tele Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 3 -
escolher 0 a 13,5
ECTS
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Co-Projeto Hw/Sw/Hardware/Software Co-
Design

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 0 a 13,5
ECTS

(17 Items)

Mapa II - Major em Energia - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Acionamentos e Veículos Elétricos/Electrical
Drives and Electrical Vehicles

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 18 ECTS

Alta Tensão/High Voltage Energ Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 24 ECTS

Análise de Redes/Power System Network
Analysis

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 24 ECTS

Controlo e Otimização de Sistemas de
Energia/Control and Optimization of Electric
Power Systems

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 24 ECTS

Electrónica de Energia/Power Electronics for
Electrical Energy

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 ECTS

Energias Renováveis e Produção
Descentralizada/Renewable Energy Sources
and Distributed Power Generation

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 18 ECTS

Produção e Consumo de Energia
Elétrica/Production and Demand of Electric
Energy

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 18 ECTS

Sistemas de Alimentação Autónomos/Stand-
Alone Power Supply Systems

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 ECTS
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Conversores Comutados para Energias
Renováveis/Power Electronics for Renewable
Energy

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 ECTS

Sistemas de Conversão Comutada/Switching
Power Systems

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 ECTS

Economia e Mercados de Energia/Economics
and Energy Markets

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 24 ECTS

Proteções e Automação em Sistemas de
Energia/Power Systems Relaying and
Automation

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 24 ECTS

Regimes Transitórios em Redes/Transient
Analysis in Networks

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 24 ECTS

Máquinas Elétricas Especiais/Special Electrical
Machines

Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 18 ECTS

Máquinas Elétricas/Electrical Machines Energ Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 18 ECTS

(15 Items)

Mapa II - Major em Electrónica - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

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

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

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Arquiteturas Avançadas de
Computadores/Advanced Computer Architectures

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Comunicação de Áudio e Vídeo/Audio and Video
Communications

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 0 a 13,5
ECTS
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Eletrónica Rápida/High Frequency Electronics Electr Semestral 168
T-42,0;TP-10,5;PL-
10,5;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Eletrónica das Interfaces/Computers and Sensor
Interfaces

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Eletrónica de Computadores/Computer Electronics Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Eletrónica de Potência/Power Electronics Electr Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Filtros Analógicos e Digitais/Analogue and Digital
Filters

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Instrumentação Suportada em Computadores
Pessoais/Supported Instrumentation in Personal
Computers

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Microeletrónica/Microelectronics Electr Semestral 168
T-42,0;TP-7,0;PL-
14,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Projeto de Sistemas Digitais/Digital Systems Design Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Redes de Computadores e Internet/Computer
Networks and the Internet

Tele Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 3 -
escolher 0 a 13,5
ECTS

Sensores e Atuadores/Sensors and Actuators Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Simulação e Teste de Sistemas
Eletrónicos/Simulation and Testing of Electronic
Systems

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Sistemas Eletrónicos das
Telecomunicações/Telecommunications Electronics

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-14,0;PL-
7,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Sistemas Eletrónicos de Processamento de
Sinal/Signal Processing Electronic Systems

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 18 a 24
ECTS

Sistemas Integrados Analógicos/Analogue
Integrated Systems

Electr Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 24 a 36
ECTS

Sistemas de Telecomunicações/Telecommunications
Systems

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-18,0;PL-
3,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 0 a 13,5
ECTS

Otimização e Algoritmos/Optimization and
Algorithms

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 0 a 13,5
ECTS

(18 Items)

Mapa II - Major em Computadores - n.a.

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

A14.2. Grau:
Mestre (MI)

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Major em Computadores
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Major in Computers

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
n.a.

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
n.a.

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)

Otimização e Algoritmos/Optimization and
Algorithms

SDC Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 4 -
escolher 0 a 6
ECTS

Aprendizagem Automática/Machine Learning SDC Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 4 -
escolher 0 a 6
ECTS

Arquiteturas Avançadas de
Computadores/Advanced Computer Architectures

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Programação Orientada por Objetos/Object
Oriented Programming

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 12 a 18
ECTS

Redes e Serviços Internet/Networks and Internet
Services

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Redes de Computadores e Internet/Computer
Networks and the Internet

Tele Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 3 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Redes Móveis e Sem Fios/Wireless Mobile
Networks

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Sistemas Computacionais Embebidos/Embedded
Computational Systems

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Sistemas de Informação e Bases de
Dados/Information Systems and Databases

SI Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 12 a 18
ECTS

Sistemas Operativos e Distribuídos/Operative and
Distributed Systems

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Programação de Sistemas/Systems Programming Comp Semestral 210
T-42,0;TP-0,0;PL-
28,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

7.5
Opcional 1 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Projeto de Sistemas Digitais/Digital Systems
Design

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Co-Projeto Hw/Sw/Hardware/Software Co-Design Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 1 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Computação Paralela e Distribuída/Parallel and
Distributed Computing

MTP Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 2 -
escolher 12 a 18
ECTS

Algoritmia e Desempenho em Redes de
Computadores/Network Algorithms and
Performance

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-21,0;PL-
0,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Sistemas Embebidos em Rede/Networks
Embedded Systems

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 a 31,5
ECTS
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Criptografia e Segurança das
Comunicações/Cryptography and Communications
Security

Comp Semestral 168
T-42,0;TP-0,0;PL-
21,0;TC-0,0;S-
0,0;E-0,0;OT-0,0;

6
Opcional 3 -
escolher 12 a 31,5
ECTS

Sistemas de
Telecomunicações/Telecommunications Systems

Tele Semestral 168
T-42,0;TP-18,0;PL-
3,0;TC-0,0;S-0,0;E-
0,0;OT-0,0;

6
Opcional 4 -
escolher 0 a 6
ECTS

(18 Items)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

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)

Leonel Sousa, António Rodrigues

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento 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.

<sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
<no answer>
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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).

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:

- Apenas foi associado corpo docente às Unidades Curriculares que foram oferecidas nos semestres em análise
- As aulas das UCs estão organizadas em aulas Teóricas (T), aulas Práticas ou de apoio (P) e aulas de Laboratório ou
projeto (L). Consoante os objetivos e os métodos de aprendizagem, podem-se considerar 3 tipologias de UCs:
a) T/L, com 3h aulas teóricas semanais e as restantes de aulas de laboratório;
b) T/P, com 3h aulas teóricas semanais e as restantes de aulas práticas;
c) T/P/L, com 3h aulas teóricas semanais e as restantes horas de contato distribuídas por aulas práticas e de laboratório.

- Relativamente às UCs obrigatórias listada na 2ª série do D.R. Nº 113, de 12 de Junho de 2012, há a assinalar as
seguintes correções:
“Redes de Computadores” deveria designar-se “Redes de Computadores e Internet”; a UC “Gestão de Projectos de
Engenharia”, por conveniência dos alunos, vai ser oferecida nos dois semestres em 2012/13 ;

e as seguintes alterações de oferta de UCs opcionais:
a UC “Comunicação de Áudio e Vídeo”, vai ser oferecida em 2012/13 no 1º semestre e não no 2º semestre;
as UCs opcionais “Sistemas de Telecomunicações” e “Transmissão Digital”, vão ser oferecidas em 2012/13 no 2º
semestre e não no 1º semestre ;
a UC “Teoria da Comunicação”, não vai ser oferecida em 2012/13 apesar de ter funcionado no 2º semestre de 2011/12;
a UC “Sistemas Computacionais Embebidos”, não vai ser oferecida em 2012/13, tendo funcionado no 2º semestre de
2011/12;
a UC “Sistemas Operativos e Distribuídos”, não vai ser oferecida em 2012/13, tendo funcionado no 1º semestre de
2011/12;
a UC “Criptografia e Segurança das Comunicações” não funcionou em 2011/12 nem em 2012/13, devido ao falecimento
de um docente do DEEC, tendo sido acrescentada à estrutura curricular a UC “Segurança Informática em Redes e
Sistemas”;
a UC “Simulação e Teste de Sistemas Electrónicos”, não vai ser oferecida em 2012/13, tendo funcionado no 1º semestre
de 2011/12;
a UC “Sistemas Electrónicos de Telecomunicações”, não vai ser oferecida em 2012/13, tendo funcionado no 1º semestre
de 2011/12;
a UC “Electrónica das Interfaces”, não vai ser oferecida em 2012/13, tendo funcionado no 2º semestre de 2011/12;
a UC “Instrumentação Suportada em Computadores Pessoais”, não vai ser oferecida em 2012/13, tendo funcionado no 1º
semestre de 2011/12;
a UC “Sensores e Actuadores”, não foi oferecida em 2011/12 mas vai ser oferecida no 2º semestre de 2012/13;
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a UC “Máquinas Eléctricas Especiais”, não vai ser oferecida em 2012/13, tendo funcionado no 1º semestre de 2011/12;
a UC “Sistemas de Controlo Distribuído em Tempo Real”, não foi oferecida em 2011/12 e vai ser oferecida no 1º semestre
de 2012/13;
a UC “Gestão e Políticas Públicas de Telecomunicações”, não vai ser oferecida em 2012/13, tendo funcionado no 1º
semestre de 2011/12.

A18. Observations:

- Teaching staff was only allocated to Course Units that were taught in the semesters at issue
- Course Unit classes were organized in Lectures (T), Practical or support classes (P) and Lab or project classes (L).
Depending on the learning objectives and methods, there are 3 types of course units:
a) T/L, with 3h lectures and the other lab classes;
b) T/P, with 3h weekly lectures and the other practical classes;
c) T/P/L, with 3h weekly lectures and the other contact hours broken down by practical and lab classes.

- As regards the compulsory course units listed in the 2nd Series of the Official Journal No. 113, of 12 June 2012, the
following corrections must be noted:
“Computer Networks” should be designated as “Computer Networks and the Internet”; “Engineering Management
Projects”, at the students’ convenience, will be taught in two semesters in 2012/13 ;
and the following changes regarding optional course units should also be noted:
“Audio and Video Communications”, will be taught in 2012/13 in the 1st semester and not in the 2nd semester;
Optional course units, “Telecommunications Systems” and “Digital Transmission”, will be taught in 2012/13 in the 2nd
semester and not in the 1st semester;
“Communication Theory”, will not be taught in 2012/2013, but it was active in the 2nd semester of 2011/2012;
“Embedded Computational Systems”, will not be taught in 2012/13, but it was active in the 2nd semester of 2011/12;
“Operating and Distributed Systems”, will not be taught in 2012/13, but it was active in the 2nd semester of 2011/12;
“Cryptography and Communications Security” was not active in 2011/12 and in 2012/13, because one of the teachers of
the DEEC died, and the course unit named “Computer Safety in Networks and Systems” was added to the programme
structure;
“Simulation and Test of Electronic Systems”, will not be taught in 2012/13, but it was active in the 1st semester of
2011/12;
a UC “Telecommunication Electronics”, will not be taught in 2012/13, but it was active in the 1st semester of 2011/12;
a UC “Computers and Sensors Interfaces”, will not be taught in 2012/13, but it was active in the 2nd semester of 2011/12;
“Pc-Based Instrumentation”, will not be taught in 2012/13, but it was active in the 1st semester of 2011/12;
“Sensors and Actuators”, will not be taught in 2012/13, but it was active in the 2nd semester of 2011/12;
“Special Electrical Machines”, will not be taught in 2012/13, but it was active in the 1st semester of 2011/12;
“Distributed Real Time Control Systems”, was not taught in 2011/12 and will be taught in the 1st semester of 2012/13;
“Telecommunications Management and Public Policies”, will not be taught in 2012/13, but it was active in the 1st
semester of 2011/12.

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.
A formação em Engenharia Electrotécnica e de Computadores visa,, em 5 anos, fundamentalmente:

- formar profissionais capazes de intervir no domínio da Engenharia Electrotécnica e de Computadores, a nível da
concepção, especificação, projecto, industrialização, comercialização e utilização de produtos e serviços que utilizam a
energia eléctrica, tendo a Electrónica e as Tecnologias de Informação como suporte de realização;

- desenvolver nos alunos uma capacidade de análise rigorosa, a par de um espírito crítico, flexível e criativo que
contribua para investigar, inovar e ser factor de progresso nas mais variadas actividades e sectores da Sociedade;

- desenvolver nos alunos o espírito empreendedor que lhes permita agir como fomentadores e criadores de empresas;

- prover a formação académica para a investigação científica, continuando a fornecer professores para algumas das mais
prestigiadas Universidades Portuguesas e estrangeiras.

1.1. Study cycle's generic objectives.
The five-year programme in Electrical and Computer Engineering chiefly aims:
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- to train competent professionals in order to be able to intervene in the field of Electrical and Computer Engineering in
terms of design, specification, draft, industrialization, commercialization and use of products and services that use
electrical energy, borne on Electronics and Information Technologies;

- to develop students’ analysis skills, together with a critical, flexible and creative spirit that make them contribute to
carry out research, to innovate and to become a factor for progress in the most diverse activities and sectors of Society;

- to foster students’ entrepreneurial spirit, allowing them to participate as business promoters and creators;

- to offer necessary educational background for the development of scientific research, while providing some of the most
prestigious teachers in the area of Electrical and Computer Engineering, in Portuguese and foreign universities.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
Nos termos do n.º 1 do Artigo 3.º dos Estatutos do IST, homologados pelo Despacho n.º 9523/2012 publicado em Diário
da Republica de 13 de Julho de 2012, “É missão do IST, como instituição que se quer prospectiva no ensino universitário,
assegurar a inovação constante e o progresso consistente da sociedade do conhecimento, da cultura, da ciência e da
tecnologia, num quadro de valores humanistas.”. Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo estabelece-se que, no
cumprimento da sua missão, o IST: privilegia a investigação científica, o ensino, com ênfase no ensino pós-graduado, e a
formação ao longo da vida, assim como o desenvolvimento tecnológico; promove a difusão da cultura e a valorização
social e económica do conhecimento científico e tecnológico; procura contribuir para a competitividade da economia
nacional através da transferência de tecnologia, da inovação e da promoção do empreendedorismo; efetiva a
responsabilidade social, na prestação de serviços científicos e técnicos à comunidade e no apoio à inserção dos
diplomados no mundo do trabalho e à sua formação permanente.

O Curso de Engenharia Electrotécnica foi um dos cinco cursos iniciados aquando da criação do Instituto Superior
Técnico, em 1911. Tratando-se do primeiro curso em Engenharia Electrotécnica em Portugal, foi, durante muitos anos o
único responsável pela formação de Engenheiros desta especialidade. Na década de 80, a Licenciatura passa a ter
também “Computadores” na designação, espelhando a importância crescente que os computadores passaram a ter no
âmbito da Engenharia e cria-se também o primeiro Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores do país.
No ano lectivo de 2006/07, no âmbito do processo de Bolonha, a Licenciatura e o Mestrado foram integrados num único
Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (MEEC), organizado em dois ciclos.

Sendo o MEEC o maior dos cursos do IST, é também neste que se encontra melhor espelhadas a missão e a estratégia da
instituição. Estrategicamente, os professores do IST recebem formação e têm contacto com as Universidades de topo
Norte-Americanas e Europeias, desenvolvendo a sua actividade de investigação em unidades de investigação e
laboratórios associados, classificados pela FCT com Muito Bom e Excelente. É também de referir que o MEEC tem
desenvolvido ao longo dos últimos anos uma colaboração continuada com um conjunto de empresas, o que permite que
uma parte dos estudantes do MEEC realizem as suas dissertações em colaboração com as mesmas, envolvendo
engenheiros dessas empresas na co-orientação. Decorre em paralelo a internacionalização do ensino no MEEC, que
recebe, e envia, de acordo com a estratégia do IST, alunos de e para outras universidades europeias, recebendo também
alunos dos países de língua oficial portuguesa, nomeadamente de países de África e do Brasil.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
As laid down in No. 1 of Article 3 of IST statutes, adopted by Order 9523/2012 published in the Official Journal of 13 July
2012, “As an institution that aspires to be prospective in Higher Education, the mission of IST shall be to ensure constant
innovation and consistent progress of the knowledge-based society, culture, science and technology within a framework
of humanistic values.”. As laid down in No. 2 of the same article, in fulfilling its mission, IST shall favour scientific
research, instruction, with emphasis on post-graduate education and lifelong learning and technological development;
promote the dissemination of culture and the social and economic valorisation of scientific and technological knowledge;
seek to contribute to the competitiveness of the Portuguese economy through technological transfer, innovation and
furtherance of entrepreneurship; enforce social responsibility when providing its scientific and technical services and
supporting the integration of its graduates in the labour market and their constant training.

The Electrical Engineering programme was one of the five programmes created when Instituto Superior Técnico was
established in 1911. As the first programme in Electrical Engineering in Portugal, it was for many years the only
programme to train Engineers in this field. In the 1980s, the name was extended and included “Computers”, as it reflected
the increasing importance that computers has gained under the scope of Engineering. At the same time, the first MSc
Programme in Electrical and Computer Engineering was created nationwide. In the 2006/07 academic year, under the
Bologna process, both the Degree and the MSc programes were integrated in a single Integrated MSc Programme in
Electrical and Computer Engineering (MEEC) and organized in two cycles.
As one of the largest programmes offered by IST, the MEEC is the one which best reflects the institution’s mission and
strategy. Strategically, IST’s teachers receive training and keep contact with top American and European Universities,
while developing their research activity in research units and associate laboratories, ranked by FCT Very Good and
Excellent. It should be noted that the MEEC has developed throughout the years a continued collaboration with a number
of companies, which has allowed great many MEEC students to carry out their dissertations in cooperation with them,
involving engineers of those companies in co-supervision, and many of them to complete their programme and begin
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their career in Engineering. This concern to train professionals for the companies and promoters of economic
development is in line with the strategy of IST. At the same time, the MEEC has been internationalized by sending out and
bringing in European students, as well as students from African countries and Brazil.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos tem evoluído para
suporte electrónico, mantendo- se, no entanto, a divulgação com base no contacto com docentes e alunos. Estes canais
são também fundamentais para articular esforços e afinar o funcionamento regular do ciclo de estudos. Em particular, os
meios de divulgação:

- página web do MEEC com informação útil, nomeadamente sobre os objectivos do curso e a estrutura curricular
(https://fenix.ist.utl.pt/cursos/meec);

- difusão de informação usando Delegados de Curso e Coordenadores das Áreas de Especialização;

- programa do Tutorado, contactos com os tutores e apresentação dos objectivos do curso anualmente aos novos
alunos, apresentações na cadeira de Portfólio e sessão de boas-vindas aos novos alunos do MEEC;

- utilização de monitores de vídeo para divulgação desta informação, bem como através das listas de email de docentes e
alunos do MEEC.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The means of dissemination of the objectives among teachers and students involved in the cycle of studies has evolved
to electronic format, however keeping a strong component for dissemination among teachers and students. These are
key channels to articulate efforts and fine tune the regular functioning of the cycle of studies. In particular, this
dissemination can be made through:

- the MEEC webpage with useful information, namely on the programme objectives and the structure
(https://fenix.ist.utl.pt/cursos/meec);

- the dissemination of information through students’ representatives and coordinators of the Areas of Expertise;

- the Tutoring programme, contacts with tutors and presentation of the programme objectives every year to the new
students, presentations under the course unit ‘Portfolio’ and the welcome session to the new students of the MEEC;

- the use of video monitors to disseminate this information, as well as email lists of teachers and students of the MEEC.

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.

Como definido no Guia Académico dos cursos de 1º e 2º ciclo, a coordenação dos ciclos de estudo (CE) no IST encontra-
se cometida a estruturas próprias, relacionadas com as unidades e estruturas de ensino e de ID&I, compreendendo
Coordenadores de Curso. Junto do Coordenador de curso funciona uma Comissão Científica e uma Pedagógica, a qual
integra representantes dos alunos, visando assessorá-lo no acompanhamento científico e pedagógico do curso.
A criação, extinção ou alteração de CE tem procedimentos aprovados pelo IST disponíveis na página WEB do Conselho
de Gestão. Os Departamentos ou Estruturas elaboram propostas e remetem-nas ao Presidente. Os processos passam
pelos vários órgãos da escola (CC,CP,CG,CE) terminando com a aprovação, ou não, do Reitor.
A distribuição do serviço docente é proposta pelos Departamentos, aprovada pelo CC e homologada pelo Presidente do
IST. As normas e mecanismos estão definidos no Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes do IST.

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.

As per the provisions of the 1st and 2nd cycle Academic Guide, the coordination of the IST’s programs is carried out by
specific structures, along with the teaching and RD&I units, comprising Program Coordinators. The former closely
cooperates with a Scientific and a Pedagogical Committee, which includes students’ representatives, with the purpose of
assisting him/her under the scope of the scientific and pedagogical objectives of the program.
The creation, closure or change of SC is subject to the procedures adopted by the IST and area available on the webpage
of the Management Board. The Departments or Structures elaborate proposals and deliver them to the President and the
different IST’s bodies analyse them, which are finally adopted or rejected by the Rector.
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The teaching staff service distribution is proposed by the Departments, adopted by the SC and approved by the President
of IST. The provisions and mechanisms are defined in the IST’s Teaching Staff Service Regulations.

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 participação ativa destes elementos na gestão da qualidade do CE está assegurada de várias formas,sendo exemplo
disso a Comissão Pedagógica (CP) de curso (que para além do coordenador, inclui na sua constituição os alunos
delegados de cada ano e uma representação de vários docentes) e o Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e
Competências onde se prevê a clarificação de todos os aspetos relacionados com a atividade letiva,e que conta com uma
participação da CP no processo de preparação de cada semestre.Mais adiante serão ainda explanadas outras formas de
contribuição dos estudantes e docentes no processo de gestão da qualidade do CE,referindo-se como exemplo alguns
inquéritos lançados regularmente tais como o inquérito de avaliação da Qualidade das UC (QUC),cujo regulamento prevê
a auscultação também dos docentes e delegados e inquérito de avaliação do percurso formativo dos alunos
finalistas,cujos resultados são incorporados num relatório Anual de Autoavaliação de cada CE(R3A).

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 active participation of these elements in the quality management process of the CE can be ensured in different ways,
for example, through the Pedagogical Committee which, in addition to the programme coordinator, includes students’
representatives and teachers’ representatives, and through the Knowledge and Skills Assessment Regualtions, which
provides for the clarification of all aspects related to the academic activity and counts on na active participation of the
Pedagogical Committee in the preparation of each academic semester.
Other forms of contribution from students and teachers in the CE quality management process will be provided below.
For example some regular surveys, such as the QUC survey, whose regulations provides for the consultation of teachers
and students’ representatives and the final-year students path survey, whose results are included in a Self-Assessment
report (R3A).

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Nos últimos anos o IST assumiu como objetivo estratégico da escola o desenvolvimento de um Sistema Integrado de
Gestão da Qualidade (SIQuIST),com o objetivo de promover e valorizar a cultura de qualidade desenvolvida no IST,com a
institucionalização de um conjunto de procedimentos que imprimam a melhoria contínua e o reajustamento,em tempo
real,dos processos internos.O modelo abrange as 3 grandes áreas de atuação do IST-Ensino,I&DI,e atividades de ligação
à sociedade-assumindo-se como áreas transversais os processos de governação,gestão de recursos e
internacionalização da escola.No Ensino estão instituídos vários processos de garantia da qualidade,destacando-se:o
Guia Académico,Programa de Tutorado,QUC(subsistema de garantia de qualidade das unidades curriculares),e
R3A(Relatórios anuais de autoavaliação)que incluem indicadores decorrentes do desenvolvimento de inquéritos e
estudos vários.A funcionar em pleno no 1º e 2º ciclos,está em curso a extensão destes dois últimos ao 3º ciclo.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
Over the last years, the IST has invested in the development of an Integrated Quality Management System (SIQuIST), with
the ultimate purpose of promoting and enhancing the culture of quality developed at the IST, with the institutionalization
of a set of procedures leading to continuous improvement and readjustment, in real time, of internal procedures.
It covers IST’s 3 large areas of action - Teaching, R&DI, and activities reaching out to society – establishing the processes
of governance, resource management and internationalization as crosscutting areas.
The area “Education” provides several quality ensurance processes, among which the Academic Guide, the Turoring
Programme, the QUC (quality assurance sub-system for course units) which include indicators arising from the
development of surveys and different studies. It became fully operational for 1st and 2nd cycles and the extension of
these two cycles to the 3rd cycle is being analysed.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na instituição.
A coordenação e gestão do SIQuIST cabe ao Conselho para a Gestão da Qualidade da instituição (CGQ), o qual é dirigido
pelo Presidente do IST, ou pelo membro do CGQ em quem este delegar essas competências.
Compete ao CGQ, no quadro do sistema nacional de acreditação e avaliação, nos termos da lei e no respeito pelas
orientações emanadas pelos órgãos do IST, propor e promover os procedimentos relativos à avaliação da qualidade a
prosseguir pelo IST no âmbito das atividades de ensino, I&DI, transferência de tecnologia e gestão, bem como analisar o
funcionamento do SIQuIST, elaborar relatórios de apreciação e pronunciar-se sobre propostas de medidas de correção
que considere adequadas ao bom desempenho e imagem da Instituição.
Para além do Presidente do IST integram o CGQ: um membro do Conselho Científico, um docente e um aluno do
Conselho Pedagógico, os Coordenadores da Áreas de Estudos e Planeamento e de Qualidade e Auditoria Interna, e o
Presidente da Associação de Estudantes do IST.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
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The SIQuIST is coordinated and managed by the institution’s Quality Management Council (CGQ), which is chaired by the
President of IST, or by the member of the CGQ to whom he delegates that power.
Under the national accreditation and evaluation framework and under the law and in compliance with the guidelines
issued by the IST’s bodies, the CGQ is responsible for proposing and promoting the procedures regarding the quality
evaluation to be pursued by the IST under its activities of teaching, R&DI, technology transfer and management, as well
as analyzing how the SIQuIST works, elaborating assessment reports and giving an opinion on proposals of corrective
measures deemed fit to the sound performance and image of the institution.
The CHQ comprises the President of IST, a member of the Scientific Board, a teacher and a student of the Pedagogical
Council, the Coordinators of the Planning and Studies and Internal Quality and Audit Offices and the President of
Students’ Association of IST.

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
A principal fonte de informação para todos os processos de acompanhamento e avaliação periódica dos CE é o sistema
de informação e gestão Fénix, complementado com informação recolhida através de inquéritos à comunidade
académica, e outras fontes externas à instituição quando necessário.
O acompanhamento e avaliação periódica dos cursos são feitos através dos mecanismos descritos em 2.2.1,
destacando-se os R3A que se traduzem num pequeno documento de publicação anual onde se sintetizam indicadores
considerados representativos de três momentos distintos – Ingresso, Processo Educativo e Graduação – que permitem
uma visão global e objetiva do curso num determinado ano.
Os R3A, a funcionar em pleno no 1º e 2º ciclos estando em curso a extensão ao 3º ciclo, permitem uma visão global e a
identificação dos aspetos críticos e constrangimentos de cada curso num determinado ano, e deverão estar na base de
um relatório síntese anual das atividades das coordenações de curso.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The main source of information for all periodic follow-up and assessment processes of the study cycles if the Fénix
information and management system, completed with information obtained through academic surveys and other external
sources, when necessary.
The periodic follow-up and assessment processes of the programmes are carried out through mechanisms described in
paragraph 2.2.1, of which the R3A are worth of note, which consist of a small, annually published document that
summarizes the indicators deemed representative of three distinct stages – Admission, Educational Process and
Graduation – which allow for a global and objective view of the programme in a certain year.
Operational in the 1st and 2nd cycles, the R3A allow for a global view and the identification of the critical aspects and
constraints of each programme in a certain year and should be the basis for a summary report of the activities of every
course coordination board.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/1099487/1/Manual%20da%20Qualidade%20IST%20V00-29-05-2012-1.pdf

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
O MEEC teve a sua origem na Licenciatura pré-Bolonha, LEEC, a qual foi objecto de Avaliações pela Fundação das
Universidades Portuguesas (FUP) e pela Ordem dos Engenheiros (OE). Na sua adequação a Bolonha incorporou
recomendações efectuadas pelas duas entidades, sendo exemplos: maior coordenação entre UCs, incremento da
componente laboratorial, aquisição de competências transversais, reforço da avaliação continua, introdução de
trabalhos de caracter interdisciplinar promovendo a integração de conceitos e de metodologias entre diferentes áreas do
saber. Sublinha-se o facto de, também resultado da recomendação da OE, as únicas UCs obrigatórias no 2º ciclo do
MEEC, para além da UC Dissertação, serem: "Gestão de Projectos de Engenharia" e "Empreendedorismo, Inovação e
Transferência de Tecnologia".

Relativamente à avaliação para atribuição da Marca de Qualidade EUR-ACE, o curso passou com distinção, não tendo
sido feita qualquer sugestão para melhoria.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
The MEEC had its origin in the pre-Bologna degree program, which underwent several evaluations by the Foundation for
Portuguese Universities (FUP) and the Order of Engineers (OE). When adapting it to the Bologna process, it
accommodated recommendations made by the 2 entities, such as greater coordination among the course units, the
increase in the lab component, the training in management and humanities, the reinforcement of continuous evaluation,
the introduction of interdisciplinary assignments hat promote the integration of concepts and methodologies between
different areas of knowledge. It should be emphasized that, also by recommendation from the OE, the only mandatory
course units in the 2nd cycle of the integrated master program are: “Engineering Management Projects” and
“Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer”.

With regard to the assessment for the assignment of the Quality Mark EUR-ACE, no suggestions for improvement have
been made by the OE.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores foi acreditado preliminarmente pela A3ES em
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2010,sem qualquer tipo de recomendação e avaliado por:
Entidade Avaliadora:Ordem dos Engenheiros (OE)
Natureza:Avaliação
Ano:2012
Atribuída a Marca de Qualidade EUR-ACE(European Accredited Engineer) por 6 anos(2012–2018).A Marca de Qualidade
EUR-ACE é atribuída segundo critérios definidos pela Associação ENEE–European Network for Accreditation of
Engineering Education,e consagra uma referência Europeia para a qualidade da formação em Engenharia.
Entidade Avaliadora:OE
Natureza:Acreditação
Ano:2003,1996
Nota:em 2006 houve prorrogação do prazo de Acreditação até 31/12/2008 e em 2007 prorrogação do prazo de Acreditação
das Lic. pré-Bolonha e Mestrados pós-Bolonha até 31/12/2010,seguida de outra prorrogação até 31 de Julho de 2011 e
uma última até 31 de Agosto de 2011.
Entidade Avaliadora:CNAVES
Natureza:Avaliação
Ano:2001
Entidade Avaliadora:FUP
Natureza:Avaliação
Ano:1997

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The MSc in Electrical and Computer Engineering was accredited preliminarily by A3ES in 2010, without any
recommendation and evaluated by:
Assessing Authority:Portuguese Engineers Association(OE)
Type:Assessment
Year:2012
Results:EUR-ACE(European Accredited Engineer)Quality Label awarded for 6 years (2012– 2018)
The EUR-ACE Quality Label is awarded according to the criteria defined by the ENEE– European Network for
Accreditation of Engineering Education,and is a European benchmark for the quality of education in Engineering.
Assessing Authority:OE
Type:Accreditation
Year:2003,1996
Note:In 2006 the Accreditation deadline was extended until 31/12/2008 and,in 2007,the Accreditation deadline of pre-
Bologna degree programs and post-Bologna MSc programs was extended until 31/12/2010,followed by another extension
until 31 July 2011 and until 31 August 2011.
Assessing Authority:CNAVES
Type:Assessment
Year:2001
Assessing Authority: FUP
Type:Assessment
Year:1997

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 / Mapa V. Spaces

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

1 Sala de apoio a laboratórios/1 Laboratory support room 9.1

1 Biblioteca/1 Library 929.2

11 Laboratórios exclusivamente para investigação/11 Research laboratories 655.1

7 Salas de informática/7 Computer rooms 277.1

31 Laboratórios de ensino/investigação/31 Teaching/Research laboratories 2041.8

9 Salas de estudo/9 Study rooms 593.5

7 Laboratórios de ensino/7 Teaching laboratories 514.5

1 Gabinete/1 Office 21.4
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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

Equipamento multimedia (Televisões, projectores, etc)/Equipamento multimedia (Televisões, projectores, etc) 18

Medidores de sinais (Multimetros, etc.)/Medidores de sinais (Multimetros, etc.) 435

Computadores pessoais/Computadores pessoais 411

Motores e transformadores/Motores e transformadores 68

Impressoras/Impressoras 42

Osciloscópios/Osciloscópios 198

Fontes de alimentação/Fontes de alimentação 192

Sensores e placas de aquisição de sinais/Sensores e placas de aquisição de sinais 52

Analisadores (Espectro, rede, etc)/Analisadores (Espectro, rede, etc) 37

Equipamento de procura de sinais (Amplificadores, filtros, etc)/Equipamento de procura de sinais (Amplificadores, filtros, etc) 106

Bancadas completas para ensino de redes/Bancadas completas para ensino de redes 14

Geradores de sinais/Geradores de sinais 176

Robots/Robots 19

Bancadas completas para ensino de sistemas de comunicação/Bancadas completas para ensino de sistemas de
comunicação

10

Outros equipamentos/Outros equipamentos 26

Bancadas completas para ensino de microondas/Bancadas completas para ensino de microondas 10

Bancadas completas para ensino de antenas/Bancadas completas para ensino de antenas 3

Bancadas completas para ensino de controlo/Bancadas completas para ensino de controlo 17

Bancadas completas para ensino de energia e maquinas eléctricas/Bancadas completas para ensino de energia e maquinas
eléctricas

45

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O IST é membro efetivo do CLUSTER, rede que integra um conjunto de universidades Europeias de prestígio que
promovem uma elevada qualidade no ensino e na investigação. Os membros do CLUSTER subscrevem um convénio
sobre reconhecimento mútuo de graus académicos, o qual permite aos alunos de qualquer uma das escolas
prosseguirem estudos noutra escola do consórcio. Através de vários programas de mobilidade, o IST oferece aos seus
alunos a possibilidade de estudarem um ou dois semestres no estrangeiro. Estes estudos podem ser feitos na Europa ao
abrigo do Programa ERASMUS, no Brasil e noutros países da América Latina através do Programa SMILE. O MEEC está
actualmente envolvido em graus duplos com universidades europeis, nomeadamente a Université Cahtolique de Louvain
(UCL), a Universidade Politécnica da Catalunha (UPC), a Kungl Tekniska Hogskolan (KTH) e a Aalto University School of
Science and Technology (TKK).

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
IST is a full member of the CLUSTER network, which includes an array of leading European universities that promote high
quality in teaching and research. The CLUSTER members sign an agreement on the mutual recognition of academic
degrees, which allows students of any institution to pursue their studies in another institution of the consortium. Through
various mobility programmes, IST offers their students the possibility to study in one or two semesters abroad. These
studies can be pursued in Europe under the ERASMUS Programme, in Brazil and other Countries of Latin America
through the SMILE Programme. The MEEC is currently involved in dual degrees with European universities, namely the
Université Cahtolique de Louvain (UCL), the Universidade Politécnica da Catalunha (UPC), the Kungl Tekniska Hogskolan
(KTH) and the Aalto University School of Science and Technology (TKK).

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Há cooperação com quase todas as Universidades Públicas, nomeadamente através da participação em júris de teses do
2º ciclo. Mais ainda, desde 2011 há uma reunião anual dos Coordenadores de Curso em Engenharia Eectrotécnica e de
Computadores das universidades públicas, nomeadamente da Universidade do Porto, da Universidade de Coimbra, da
Universidade de Aveiro e da Universidade Nova de Lisboa.

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
There is a cooperation with almost publicly-owned universities, namely through the participation in 2nd cycle thesis
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panels. Furthermore, the Programme Coordinators in Electrical and Computer Engineering have met since last year,
namely those of publicly-owned universities, such as the Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade
de Aveiro and Universidade Nova de Lisboa.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
São estabelecidos protocolos e parceria com institutos públicos e privados e também são feitos protocolos específicos
associados a cada projeto de investigação. Chama-se a atenção que, dado que a atividade de investigação de grande
parte dos docentes do MEEC é feita em Laboratórios Associados, existe uma cooperação interinstitucional natural entre
o curso e estes laboratórios. A investigação de elevada qualidade realizada nestes Laboratórios Associados reflete-se
numa contínua atualização das matérias nos cursos avançados do 2º ciclo.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
Protocols and partnerships are established with public and private institutes, as well as specific protocols associated
with each research project. It should be noted that, given that the research activity of most of the teachers tied to the
MEEC is carried out in Associate Laboratories, there is a natural inter-institutional cooperation between the programme
and these Associate laboratories. The high quality research carried out in these laboratories is reflected in the constant
update of subjects in the 2nd cycle advanced courses.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Empresas e outras organizações que têm protocolos específicos relacionados com ensino no MEEC, envolvendo
docentes e alunos, nomeadamente para a realização de dissertações de mestrado.

A título de exemplo:
Albatroz Eng. , Alcatel-Lucent , CM de Almada , CM de Albufeira, CM de Lisboa, Coreworks, Celfinet , CP Caminhos de
Ferro Portugueses, Deloitte Consulting, Efacec, Ericsson, ERSE, INESC, Inovação, Labelec, Metropolitano de Lisboa,
Museu Nacional de Arqueologia, NEC Europe, Optimus, OutSystems, Portugal Telecom, QEnergia, Siemens, Tecmic,
Vodafone Portugal.

Outras instituições, nomeadamente ordens profissionais, com que o MEEC tem uma forte interface, são: Colégio de
Engenharia Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros e Secção Portuguesa do IEEE. Colaboração com organizações
científicas e técnicas, tais com a EURASIP, URSI, Comité ISO/MPEG. Participação em comités técnicos e de programa de
revistas e conferências internacionais. Suporte técnico a instituições como a FCT e a ADI.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
Companies and other organizations signed specific teaching-related protocols under the MEEC, namely to carry out MSc
dissertations:
Albatroz Eng., Alcatel-Lucent, Almada City Hall, Albufeira City Hall, Lisboa City Hall, Coreworks, Celfinet, CP Caminhos
de Ferro Portugueses, Deloitte Consulting, Efacec, Ericsson, ERSE, INESC, Inovação, Labelec, Metropolitano de Lisboa,
Portuguese Museum of Archeology, NEC Europe, Optimus, OutSystems, Portugal Telecom, QEnergia, Siemens, Tecmic,
Vodafone Portugal.
Other institutions, namely professional orders, with which the MEEC has an interface are: Colégio de Engenharia
Electrotécnica da Ordem dos Engenheiros and Portuguese Section of IEEE.
It should also be noted the cooperation with scientific and technical organizations such as EURASIP, URSI and the
ISO/MPEG Committee, the participation in technical committees and programme committees of journals and conferences
and the technical support provided to institutions such as the FCT and the ADI.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - João Luís da Costa Campos Gonçalves Sobrinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Luís da Costa Campos Gonçalves Sobrinho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Sónia Maria Nunes dos Santos Paulo Ferreira Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sónia Maria Nunes dos Santos Paulo Ferreira Pinto

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Manuel Lage de Miranda Lemos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Lage de Miranda Lemos

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Francisco Alberto Sena da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Alberto Sena da Silva

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

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Luís Vieira de Andrade Maçanita

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Luís Vieira de Andrade Maçanita

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Augusto Santos Joaquim

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Augusto Santos Joaquim

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 Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50.000000

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

Mapa VIII - Sónia Raquel de Sousa Neves Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sónia Raquel de Sousa Neves Cardoso
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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 (%):
33

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

Mapa VIII - Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado

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 - Fernando Miguel Arede Simões Louro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Miguel Arede Simões Louro

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:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Manuel Urbano de Almeida Lima

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Urbano de Almeida Lima

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Carlos Alberto Varelas da Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Varelas da Rocha

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Paulo Luís Serras Lobato Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Luís Serras Lobato 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:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria João Marques Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Marques 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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Adélia da Costa Sequeira dos Ramos Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adélia da Costa Sequeira dos Ramos Silva

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Filipe Zeferino Tomás

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Filipe Zeferino Tomás

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Manuel Atalaia Carvalheiro Serra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Atalaia Carvalheiro Serra

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Rafael Bonifácio Vítor

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Rafael Bonifácio Vítor

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Manuel Quintas Aguiar

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Quintas Aguiar

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Manuel Pacheco Pires

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Pacheco Pires

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha Sanguino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha Sanguino

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 Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Carlos Filipe Gomes Bispo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Filipe Gomes Bispo

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Alexandre Flores Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre Flores 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:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Nuno de Oliveira e Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Nuno de Oliveira e Silva

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:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Teresa Sofia Cipriano Gonçalves Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Sofia Cipriano Gonçalves Rodrigues

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 - Paulo Miguel Nogueira Peças

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Nogueira Peças

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Tiago Martins Batista

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Tiago Martins Batista

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>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33.000000

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

Mapa VIII - Hugo Miguel Fragoso de Castro Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo Miguel Fragoso de Castro Silva

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 (%):
33

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

Mapa VIII - António Sérgio Constantino Folgado Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Sérgio Constantino Folgado Ribeiro

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 José Ramos Morgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo José Ramos Morgado

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

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

49 de 309 08/02/2019, 15:05



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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José Carlos Alves Pereira Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Alves Pereira Monteiro

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Sara Alexandra Cordeiro Madeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sara Alexandra Cordeiro Madeira

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Giovani Loiola da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Giovani Loiola da Silva

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

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Emília Morais da Fonseca e Silva da Costa Manso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Emília Morais da Fonseca e Silva da Costa Manso

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Manuel de Freitas Xavier

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel de Freitas Xavier

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Manuel Torres Caldinhas Simões Vaz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Torres Caldinhas Simões Vaz
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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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Manuel Marcelino Dias Zambujal de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Marcelino Dias Zambujal de Oliveira

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Luís António Fialho Marcelino Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís António Fialho Marcelino Ferreira

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António José Nunes de Almeida Sarmento
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Nunes de Almeida Sarmento

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Miguel de Oliveira Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Miguel de Oliveira Alves

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 - Pedro Alves Martins Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Alves Martins Rodrigues

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - João Fernando Cardoso Silva Sequeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Fernando Cardoso Silva Sequeira

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Teresa Sofia Sardinha Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Sofia Sardinha Cardoso

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 (%):
33

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

Mapa VIII - Jorge Manuel Rodrigues Crispim Romão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Rodrigues Crispim Romão

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Pedro Rodrigues de Aguiar

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Pedro Rodrigues de Aguiar

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 Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José António Beltran Gerald

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Beltran Gerald

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Arsénio do Carmo Sales Mendes Fialho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Arsénio do Carmo Sales Mendes Fialho

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Francisco José Sepúlveda de Gouveia Teixeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco José Sepúlveda de Gouveia Teixeira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José Alberto Rodrigues Pereira Sardinha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Alberto Rodrigues Pereira Sardinha

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Raúl Daniel Lavado Carneiro Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Raúl Daniel Lavado Carneiro 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 Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Amélia Maria Pina Soares Gonçalves da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Amélia Maria Pina Soares Gonçalves da Silva

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Pedro Castilho Pereira Santos Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Castilho Pereira Santos Gomes

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Jorge Manuel Ferreira Morgado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Ferreira Morgado

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:
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Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Delfina Rosa Moura Barbosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Delfina Rosa Moura Barbosa

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:
Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Paulo Jorge Coelho Ramalho Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Coelho Ramalho Oliveira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Ricardo Jorge Fernandes Chaves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Jorge Fernandes Chaves

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>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Augusto Júlio Domingues Casaca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Augusto Júlio Domingues Casaca

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria João Ramos Marques Coelho Carrilho do Rosário

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Ramos Marques Coelho Carrilho do Rosário

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Mário Augusto Ferreira de Meireles Graça

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Augusto Ferreira de Meireles Graça

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Sílvia Nogueira da Rocha Ravasco dos Anjos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sílvia Nogueira da Rocha Ravasco dos Anjos

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Teresa Nunes Padilha de Castro Correia de Barros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Nunes Padilha de Castro Correia de Barros

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Filipa Maria Santos Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipa Maria Santos Ferreira

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

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Margarida Campos da Silveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Margarida Campos da Silveira

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Hector Pettenghi

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hector Pettenghi

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 Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33

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

Mapa VIII - João Paulo Baptista de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Baptista de Carvalho
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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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Miguel Santos Gonçalves Henriques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Santos Gonçalves Henriques

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José João Henriques Teixeira de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José João Henriques Teixeira 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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José Luís Costa Pinto de Sá

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

62 de 309 08/02/2019, 15:05



4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luís Costa Pinto de Sá

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Alves Martins da Silva Girão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Alves Martins da Silva Girão

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Jorge dos Santos Salvador Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge dos Santos Salvador Marques

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Eloísa Rebelo Grifo Pires

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eloísa Rebelo Grifo Pires

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 - Luís Miguel Veiga Vaz Caldas de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Veiga Vaz Caldas de Oliveira

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João José Lopes da Costa Freire

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João José Lopes da Costa Freire

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Leonel Augusto Pires Seabra de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Leonel Augusto Pires Seabra 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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Ana Isabel Cerqueira de Sousa Gouveia Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Cerqueira de Sousa Gouveia Carvalho

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 Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30.000000

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

Mapa VIII - Francisco Caetano di Sigmaringen dos Santos Viegas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Caetano di Sigmaringen dos Santos Viegas

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Bertinho Manuel D' Andrade da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bertinho Manuel D' Andrade da Costa

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Luís Manuel Marques Custódio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Marques Custódio

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Víctor Alberto Neves Barroso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Víctor Alberto Neves Barroso

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 Catedrático ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Mário Alexandre Teles de Figueiredo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Alexandre Teles de Figueiredo

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Reinhard Horst Schwarz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Reinhard Horst Schwarz

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Eduardo Correia Pinheiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo Correia Pinheiro

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:
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Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

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

Mapa VIII - João José de Oliveira Pires

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João José de Oliveira Pires

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Teresa Maria Canavarro Menéres Mendes de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Maria Canavarro Menéres Mendes de Almeida

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António José Vieira Bravo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Vieira Bravo

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>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Renato Jorge Caleira Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Renato Jorge Caleira Nunes

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Paulo Salgado Arriscado Costeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Salgado Arriscado Costeira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Carlos Manuel Sola Pereira da Mata

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Sola Pereira da Mata

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30.000000

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

Mapa VIII - David Pacheco Resendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
David Pacheco Resendes

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Nuno Gonçalo Pereira Mira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Gonçalo Pereira Mira

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Gil Domingos Marques

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Fernando Duarte Nunes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Duarte Nunes

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Nuno Filipe Valentim Roma

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Filipe Valentim Roma

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Hermínia Caeiro Costa Marçal

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Hermínia Caeiro Costa Marçal
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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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Simão de Carvalho Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Simão de Carvalho Fernandes

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Marcelino Bicho dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marcelino Bicho dos Santos

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Pedro Canhoto Espadanal
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Canhoto Espadanal

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 (%):
33

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

Mapa VIII - Artur Miguel do Amaral Arsénio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Miguel do Amaral Arsénio

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Morais Salgueiro Teixeira de Abreu

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Morais Salgueiro Teixeira de Abreu

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Maria Teresa Romeiras de Lemos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Romeiras de Lemos

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Berend Willem Martijn Kuipers

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Berend Willem Martijn Kuipers

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 Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33

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

Mapa VIII - Luís Henrique Martins Borges de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Henrique Martins Borges de Almeida

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Helena Maria dos Santos Geirinhas Ramos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Maria dos Santos Geirinhas Ramos

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria João Simões Nunes Borges

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Simões Nunes Borges

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Carlos Alberto Ferreira Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Ferreira Fernandes

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel dos Santos Pascoal

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel dos Santos Pascoal

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Isabel Maria Gonçalves Lourtie

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Gonçalves Lourtie

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Paulo Alexandre Crisóstomo Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Crisóstomo 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 Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António José Castelo Branco Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Castelo Branco Rodrigues

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Ana Leonor Mestre Vicente Silvestre

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Leonor Mestre Vicente Silvestre

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Margarida Martelo Catalão Lopes de Oliveira Pires Pina

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Margarida Martelo Catalão Lopes de Oliveira Pires Pina

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:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Helena da Costa Matos Sarmento

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena da Costa Matos Sarmento

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Célia Maria Santos Cardoso de Jesus

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Célia Maria Santos Cardoso de Jesus

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Carlos Manuel Ribeiro Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Ribeiro Almeida

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>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Vítor Manuel de Oliveira Maló Machado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vítor Manuel de Oliveira Maló 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.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Paulo José de Jesus Soares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo José de Jesus Soares

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Fernando Henrique de Carvalho Cruz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Henrique de Carvalho Cruz

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Alexandra Sofia Martins de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Sofia Martins de Carvalho

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Paulo Rogério Barreiros D' Almeida Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Rogério Barreiros D' Almeida 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:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José Fernando Alves da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Fernando Alves da Silva

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Miguel Areias Dias Amaral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Miguel Areias Dias Amaral

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Tânia Rute Xavier de Matos Pinto Varela

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tânia Rute Xavier de Matos Pinto Varela

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Miguel Tribolet de Abreu

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Tribolet de Abreu
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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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Luís Campos da Silva Topa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Luís Campos da Silva Topa

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Miguel Simões Torres Preto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Simões Torres Preto

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 Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Horácio Cláudio de Campos Neto
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Horácio Cláudio de Campos Neto

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Rui Manuel Rodrigues Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Rodrigues Rocha

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Beatriz Mendes Batalha Vieira Vieira Borges

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Beatriz Mendes Batalha Vieira Vieira Borges

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Pedro Miguel Pinto Ramos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Pinto Ramos

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Lina Maria Mateus de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lina Maria Mateus de Oliveira

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Amaro José Rica da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Amaro José Rica da Silva

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Carlos Manuel Ferreira Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Ferreira Monteiro

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria José Ferreira dos Santos Lopes de Resende

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria José Ferreira dos Santos Lopes de Resende

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Manuel Raminhos Cordeiro Grilo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Raminhos Cordeiro Grilo

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Jorge Manuel Torres Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Torres 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:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Hugo dos Santos Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo dos Santos Marques

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:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30.000000

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

Mapa VIII - Luís Manuel de Jesus Sousa Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel de Jesus Sousa 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:
Professor Associado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José António da Cruz Pinto Gaspar

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António da Cruz Pinto 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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Paula dos Santos Queluz Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Paula dos Santos Queluz Rodrigues

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Pedro Saraiva Bizarro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Saraiva Bizarro

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:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Afonso Manuel dos Santos Barbosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Afonso Manuel dos Santos Barbosa

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Luís Filipe Moreira Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe Moreira Mendes

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Isabel Maria Alves Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Alves Rodrigues

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>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Raquel Nunes Pereira Crespo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Raquel Nunes Pereira Crespo

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Ferreira dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Ferreira dos Santos

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Manuel Brito da Silva Girão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Brito da Silva Girão

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Jorge Manuel Amaro D' Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Amaro D' Almeida

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Moisés Simões Piedade

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Moisés Simões Piedade

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Ana Maria Nobre Vilhena Nunes Pires de Melo Parente

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Nobre Vilhena Nunes Pires de Melo Parente

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Carlos Manuel dos Reis Paiva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel dos Reis Paiva

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Gonçalo Nuno Gomes Tavares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Gomes Tavares

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Carlos Manuel Pinho Lucas de Freitas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Pinho Lucas de Freitas
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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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José Carlos Campos Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Campos Costa

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José António Marinho Brandão Faria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Marinho Brandão Faria

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Rodrigo Teixeira Dias de Abreu

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

92 de 309 08/02/2019, 15:05



4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rodrigo Teixeira Dias de Abreu

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Miguel Sousa Borges de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Sousa Borges de Almeida

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 - Pedro Manuel Santos de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Santos de Carvalho

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Rodrigo Martins de Matos Ventura

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rodrigo Martins de Matos Ventura

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Acácio Manuel de Oliveira Porta Nova

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Acácio Manuel de Oliveira Porta Nova

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Gabriel Esperança Pires

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriel Esperança Pires

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Mário Jorge Costa Gaspar da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Jorge Costa Gaspar da Silva

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Luís Manuel Gonçalves Barreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Gonçalves Barreira

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Ana Cristina dos Santos Freitas Barqueira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina dos Santos Freitas Barqueira

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 (%):
100.000000
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Filipe Serrazes Ventura de Barros Pessoa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe Serrazes Ventura de Barros Pessoa

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria João Costa Almeida Quintão Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Costa Almeida Quintão 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 - José Alberto Rosado dos Santos Victor

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Alberto Rosado dos Santos Victor

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 Catedrático ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Luís Paulo da Mota Capitão Lemos Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Paulo da Mota Capitão Lemos Alves

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Rita Maria Mendes de Almeida Correia da Cunha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rita Maria Mendes de Almeida Correia da Cunha

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 Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33

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

Mapa VIII - Vasco António Dinis Leitão Guerra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vasco António Dinis Leitão Guerra

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:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Manuel Ventura Guerreiro das Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Ventura Guerreiro das Neves

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Nuno Cavaco Gomes Horta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Cavaco Gomes Horta

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Francisco André Corrêa Alegria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco André Corrêa Alegria

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>

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

98 de 309 08/02/2019, 15:05



4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria da Conceição Esperança Amado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Esperança Amado

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Artur Fernando Delgado Lopes Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur Fernando Delgado Lopes Ribeiro

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Manuel Restani Graça Alves Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Restani Graça Alves Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Paulo Ferreira Godinho Flores

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Ferreira Godinho Flores

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Pedro Domingos Santos do Sacramento

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Domingos Santos do Sacramento

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Ana Luísa Nobre Fred

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa Nobre Fred

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

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Américo Andre Março

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Américo Andre Março

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 Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
40.000000

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

Mapa VIII - Pedro Manuel Moreira Vaz Antunes de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Moreira Vaz Antunes 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 Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Eduarda de Sampaio Pinto de Almeida Pedro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Eduarda de Sampaio Pinto de Almeida Pedro
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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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João José Esteves Santana

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João José Esteves Santana

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Luís Miguel Teixeira D'Ávila Pinto da Silveira
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel Teixeira D'Ávila Pinto da Silveira

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José Manuel Bioucas Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Bioucas 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:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Rafael Bagagem Henriques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rafael Bagagem Henriques

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 (%):
33

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Gabriel César Ferreira Pestana

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriel César Ferreira Pestana

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José Manuel Dias Ferreira de Jesus

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Dias Ferreira de Jesus

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Jorge Manuel dos Santos Ribeiro Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel dos Santos Ribeiro Fernandes

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - José Manuel Costa Dias de Figueiredo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Costa Dias de Figueiredo

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Rita Duarte Pimentel

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rita Duarte Pimentel

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 (%):
33.000000

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

Mapa VIII - Duarte de Mesquita e Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Duarte de Mesquita e 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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Elsa Maria Pires Henriques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elsa Maria Pires Henriques

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Helena Isabel Aidos Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Isabel Aidos 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:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33.000000

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

Mapa VIII - Isabel Maria Martins Trancoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Martins Trancoso

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 Catedrático ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Rúben Danilo Jesus Cabral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rúben Danilo Jesus Cabral

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 (%):
33

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

Mapa VIII - Joaquim António Fraga Gonçalves Dente

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim António Fraga Gonçalves Dente

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - António Manuel Relógio Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Relógio Ribeiro

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:
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Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Paulo José da Costa Branco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo José da Costa Branco

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - João Luís Gonçalves Dias Ferreira Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Luís Gonçalves Dias Ferreira Alves

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Custódio José de Oliveira Peixeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Custódio José de Oliveira Peixeiro

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>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Rui Manuel Gameiro de Castro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Gameiro de Castro

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Ana Teresa Correia de Freitas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Teresa Correia de Freitas

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Maria Cristina Carvalho de Aguiar Câmara

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina Carvalho de Aguiar Câmara

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Fernando José de Carvalho Barão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando José de Carvalho Barão

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Alexandre José Malheiro Bernardino

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandre José Malheiro Bernardino

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Ana Sofia Mascarenhas Proença Parente da Costa Sousa Branca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Sofia Mascarenhas Proença Parente da Costa Sousa Branca

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

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Gabriel Czerwionka Lopes Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriel Czerwionka Lopes Cardoso

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 Catedrático convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Fernando Manuel Bernardo Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Bernardo 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:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Manuel Paulo de Oliveira Ricou

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Paulo de Oliveira Ricou
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50.000000

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

Mapa VIII - Margarida Maria das Neves Estêvão Baia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Maria das Neves Estêvão Baia

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 Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Ricardo Miguel Ferreira Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Miguel Ferreira 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:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
33

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

Mapa VIII - Mário Serafim dos Santos Nunes
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Serafim dos Santos Nunes

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

Mapa VIII - Carlos António Cardoso Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos António Cardoso Fernandes

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 Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100.000000

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

João Luís da Costa Campos Gonçalves
Sobrinho

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Sónia Maria Nunes dos Santos Paulo
Ferreira Pinto

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

João Manuel Lage de Miranda Lemos Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Francisco Alberto Sena da Silva Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António Luís Vieira de Andrade Maçanita Doutor ENGENHARIA QUIMICA 100.000000 Ficha submetida

João Augusto Santos Joaquim Licenciado ENGENHARIA ELECTROTECNICA 50.000000 Ficha submetida

Sónia Raquel de Sousa Neves Cardoso Mestre não disponível 33 Ficha submetida

Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado Mestre não disponível 100 Ficha submetida

Fernando Miguel Arede Simões Louro Mestre MATEMATICA APLICADA 100.000000 Ficha submetida

Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida
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Pedro Manuel Urbano de Almeida Lima Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Carlos Alberto Varelas da Rocha Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Paulo Luís Serras Lobato Correia Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Maria João Marques Martins Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Adélia da Costa Sequeira dos Ramos
Silva

Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Pedro Filipe Zeferino Tomás Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António Manuel Atalaia Carvalheiro Serra Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Pedro Rafael Bonifácio Vítor Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Pedro Manuel Quintas Aguiar Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António Manuel Pacheco Pires Doutor MATEMATICA APLICADA 100.000000 Ficha submetida

José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha
Sanguino

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Carlos Filipe Gomes Bispo Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Pedro Alexandre Flores Correia Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

João Nuno de Oliveira e Silva Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Teresa Sofia Cipriano Gonçalves
Rodrigues

Mestre não disponível 100 Ficha submetida

Paulo Miguel Nogueira Peças Doutor ENGENHARIA MECANICA 100.000000 Ficha submetida

Pedro Tiago Martins Batista Licenciado
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

33.000000 Ficha submetida

Hugo Miguel Fragoso de Castro Silva Mestre Engenharia e Gestão 33 Ficha submetida

António Sérgio Constantino Folgado
Ribeiro

Mestre não disponível 100 Ficha submetida

Eduardo José Ramos Morgado Doutor CIENCIAS DE MATERIAIS 100.000000 Ficha submetida

José Carlos Alves Pereira Monteiro Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Sara Alexandra Cordeiro Madeira Doutor
ENGENHARIA INFORMATICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Giovani Loiola da Silva Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Maria Emília Morais da Fonseca e Silva
da Costa Manso

Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

João Manuel de Freitas Xavier Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

João Manuel Torres Caldinhas Simões
Vaz

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

João Manuel Marcelino Dias Zambujal de
Oliveira

Doutor GESTAO 100.000000 Ficha submetida

Luís António Fialho Marcelino Ferreira Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António José Nunes de Almeida
Sarmento

Doutor ENGENHARIA MECANICA 100.000000 Ficha submetida

João Miguel de Oliveira Alves Licenciado não disponível 100 Ficha submetida

Pedro Alves Martins Rodrigues Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

João Fernando Cardoso Silva Sequeira Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Teresa Sofia Sardinha Cardoso Mestre não disponível 33 Ficha submetida

Jorge Manuel Rodrigues Crispim Romão Doutor CIENCIAS FISICA-NUCLEAR 100.000000 Ficha submetida

António Pedro Rodrigues de Aguiar Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

José António Beltran Gerald Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Arsénio do Carmo Sales Mendes Fialho Doutor BIOTECNOLOGIA 100.000000 Ficha submetida

Francisco José Sepúlveda de Gouveia
Teixeira

Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

José Alberto Rodrigues Pereira Sardinha Doutor INFORMATICA 100.000000 Ficha submetida
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Raúl Daniel Lavado Carneiro Martins Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Amélia Maria Pina Soares Gonçalves da
Silva

Doutor ENGENHARIA QUIMICA 100.000000 Ficha submetida

João Pedro Castilho Pereira Santos
Gomes

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Jorge Manuel Ferreira Morgado Doutor ENGENHARIA QUIMICA 100.000000 Ficha submetida

Delfina Rosa Moura Barbosa Mestre ESTATÍSTICA 100.000000 Ficha submetida

Paulo Jorge Coelho Ramalho Oliveira Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Ricardo Jorge Fernandes Chaves Doutor
Secure Comput on Reconfigurable
Systems

100.000000 Ficha submetida

Augusto Júlio Domingues Casaca Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

Maria João Ramos Marques Coelho
Carrilho do Rosário

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Mário Augusto Ferreira de Meireles
Graça

Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Sílvia Nogueira da Rocha Ravasco dos
Anjos

Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Maria Teresa Nunes Padilha de Castro
Correia de Barros

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Filipa Maria Santos Ferreira Doutor ENGENHARIA CIVIL 100.000000 Ficha submetida

Maria Margarida Campos da Silveira Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Hector Pettenghi Sem Grau não disponível 33 Ficha submetida

João Paulo Baptista de Carvalho Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Pedro Miguel Santos Gonçalves
Henriques

Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

José João Henriques Teixeira de Sousa Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

José Luís Costa Pinto de Sá Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Pedro Alves Martins da Silva Girão Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Jorge dos Santos Salvador Marques Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Eloísa Rebelo Grifo Pires Licenciado não disponível 100 Ficha submetida

Luís Miguel Veiga Vaz Caldas de Oliveira Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

João José Lopes da Costa Freire Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Leonel Augusto Pires Seabra de Sousa Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Ana Isabel Cerqueira de Sousa Gouveia
Carvalho

Doutor ENGENHARIA QUIMICA 30.000000 Ficha submetida

Francisco Caetano di Sigmaringen dos
Santos Viegas

Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Bertinho Manuel D' Andrade da Costa Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Luís Manuel Marques Custódio Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Víctor Alberto Neves Barroso Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Mário Alexandre Teles de Figueiredo Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Reinhard Horst Schwarz Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Eduardo Correia Pinheiro Mestre não disponível Ficha submetida

João José de Oliveira Pires Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Teresa Maria Canavarro Menéres
Mendes de Almeida

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António José Vieira Bravo Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Renato Jorge Caleira Nunes Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida
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João Paulo Salgado Arriscado Costeira Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Carlos Manuel Sola Pereira da Mata Licenciado ENGENHARIA MECANICA 30.000000 Ficha submetida

David Pacheco Resendes Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Nuno Gonçalo Pereira Mira Doutor BIOTECNOLOGIA 100.000000 Ficha submetida

Gil Domingos Marques Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Fernando Duarte Nunes Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Nuno Filipe Valentim Roma Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Maria Hermínia Caeiro Costa Marçal Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António Simão de Carvalho Fernandes Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

Marcelino Bicho dos Santos Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

João Pedro Canhoto Espadanal Mestre não disponível 33 Ficha submetida

Artur Miguel do Amaral Arsénio Doutor
Electrical Engineering and Comp
Science

100.000000 Ficha submetida

Pedro Morais Salgueiro Teixeira de Abreu Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Maria Teresa Romeiras de Lemos Doutor
ENGENHARIA E GESTÃO
INDUSTRIAL

100.000000 Ficha submetida

Berend Willem Martijn Kuipers Sem Grau não disponível 33 Ficha submetida

Luís Henrique Martins Borges de Almeida Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

Helena Maria dos Santos Geirinhas
Ramos

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Maria João Simões Nunes Borges Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Carlos Alberto Ferreira Fernandes Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António Manuel dos Santos Pascoal Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Isabel Maria Gonçalves Lourtie Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Paulo Alexandre Crisóstomo Lopes Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António José Castelo Branco Rodrigues Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Ana Leonor Mestre Vicente Silvestre Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Maria Margarida Martelo Catalão Lopes
de Oliveira Pires Pina

Doutor ECONOMIA 100.000000 Ficha submetida

Maria Helena da Costa Matos Sarmento Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Célia Maria Santos Cardoso de Jesus Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Carlos Manuel Ribeiro Almeida Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Vítor Manuel de Oliveira Maló Machado Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Paulo José de Jesus Soares Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Fernando Henrique de Carvalho Cruz Doutor GESTAO 100.000000 Ficha submetida

Alexandra Sofia Martins de Carvalho Doutor
ENGENHARIA INFORMATICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Paulo Rogério Barreiros D' Almeida
Pereira

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

José Fernando Alves da Silva Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António Miguel Areias Dias Amaral Doutor
ENGENHARIA E GESTÃO
INDUSTRIAL

100.000000 Ficha submetida

Tânia Rute Xavier de Matos Pinto Varela Doutor
ENGENHARIA E GESTÃO
INDUSTRIAL

100.000000 Ficha submetida

Miguel Tribolet de Abreu Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

António Luís Campos da Silva Topa Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida
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Miguel Simões Torres Preto Doutor
ENGENHARIA E GESTÃO
INDUSTRIAL

100.000000 Ficha submetida

Horácio Cláudio de Campos Neto Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Rui Manuel Rodrigues Rocha Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Maria Beatriz Mendes Batalha Vieira
Vieira Borges

Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

Pedro Miguel Pinto Ramos Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Lina Maria Mateus de Oliveira Doutor MATEMATICA APLICADA 100.000000 Ficha submetida

Amaro José Rica da Silva Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Carlos Manuel Ferreira Monteiro Doutor
ENGENHARIA E GESTÃO
INDUSTRIAL

100.000000 Ficha submetida

Maria José Ferreira dos Santos Lopes de
Resende

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António Manuel Raminhos Cordeiro Grilo Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Jorge Manuel Torres Pereira Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Hugo dos Santos Marques Licenciado
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

30.000000 Ficha submetida

Luís Manuel de Jesus Sousa Correia Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

José António da Cruz Pinto Gaspar Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Maria Paula dos Santos Queluz
Rodrigues

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

João Pedro Saraiva Bizarro Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Afonso Manuel dos Santos Barbosa Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

Luís Filipe Moreira Mendes Doutor ENGENHARIA FISICA TECNOLOGICA 100.000000 Ficha submetida

Isabel Maria Alves Rodrigues Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Maria Raquel Nunes Pereira Crespo Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Pedro Ferreira dos Santos Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Pedro Manuel Brito da Silva Girão Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Jorge Manuel Amaro D' Almeida Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Moisés Simões Piedade Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

Ana Maria Nobre Vilhena Nunes Pires de
Melo Parente

Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Carlos Manuel dos Reis Paiva Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Gonçalo Nuno Gomes Tavares Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Carlos Manuel Pinho Lucas de Freitas Doutor GESTAO 100.000000 Ficha submetida

José Carlos Campos Costa Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

José António Marinho Brandão Faria Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Rodrigo Teixeira Dias de Abreu Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Miguel Sousa Borges de Almeida Licenciado não disponível 100 Ficha submetida

Pedro Manuel Santos de Carvalho Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Rodrigo Martins de Matos Ventura Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Acácio Manuel de Oliveira Porta Nova Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Gabriel Esperança Pires Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Mário Jorge Costa Gaspar da Silva Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Luís Manuel Gonçalves Barreira Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Ana Cristina dos Santos Freitas
Barqueira

Mestre
Matemática Aplicada à Economia e
Gestão

100.000000 Ficha submetida

Luís Filipe Serrazes Ventura de Barros
Pessoa

Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida
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Maria João Costa Almeida Quintão
Pereira

Licenciado não disponível 100 Ficha submetida

José Alberto Rosado dos Santos Victor Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Luís Paulo da Mota Capitão Lemos Alves Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Rita Maria Mendes de Almeida Correia da
Cunha

Licenciado não disponível 33 Ficha submetida

Vasco António Dinis Leitão Guerra Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Manuel Ventura Guerreiro das Neves Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Nuno Cavaco Gomes Horta Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Francisco André Corrêa Alegria Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Maria da Conceição Esperança Amado Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Artur Fernando Delgado Lopes Ribeiro Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António Manuel Restani Graça Alves
Moreira

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Paulo Ferreira Godinho Flores Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Pedro Domingos Santos do Sacramento Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Ana Luísa Nobre Fred Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Américo Andre Março Mestre ECONOMIA 40.000000 Ficha submetida

Pedro Manuel Moreira Vaz Antunes de
Sousa

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Maria Eduarda de Sampaio Pinto de
Almeida Pedro

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

João José Esteves Santana Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

Rui Fuentecilla Maia Ferreira Neves Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Luís Miguel Teixeira D'Ávila Pinto da
Silveira

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

José Manuel Bioucas Dias Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Rafael Bagagem Henriques Mestre não disponível 33 Ficha submetida

Gabriel César Ferreira Pestana Doutor
ENGENHARIA INFORMATICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

José Manuel Dias Ferreira de Jesus Doutor ENGENHARIA ELECTROTECNICA 100.000000 Ficha submetida

Jorge Manuel dos Santos Ribeiro
Fernandes

Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

José Manuel Costa Dias de Figueiredo Doutor
ENGENHARIA E GESTÃO
INDUSTRIAL

100.000000 Ficha submetida

Rita Duarte Pimentel Mestre Mathematical Finance 33.000000 Ficha submetida

Duarte de Mesquita e Sousa Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Elsa Maria Pires Henriques Doutor ENGENHARIA MECANICA 100.000000 Ficha submetida

Helena Isabel Aidos Lopes Mestre Matemática e Aplicações 33.000000 Ficha submetida

Isabel Maria Martins Trancoso Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Rúben Danilo Jesus Cabral Mestre não disponível 33 Ficha submetida

Joaquim António Fraga Gonçalves Dente Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

António Manuel Relógio Ribeiro Doutor ENGENHARIA MECANICA 100.000000 Ficha submetida

Paulo José da Costa Branco Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

João Luís Gonçalves Dias Ferreira Alves Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Custódio José de Oliveira Peixeiro Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Rui Manuel Gameiro de Castro Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Ana Teresa Correia de Freitas Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida
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Maria Cristina Carvalho de Aguiar
Câmara

Doutor MATEMATICA 100.000000 Ficha submetida

Fernando José de Carvalho Barão Doutor FISICA 100.000000 Ficha submetida

Alexandre José Malheiro Bernardino Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Ana Sofia Mascarenhas Proença Parente
da Costa Sousa Branca

Doutor GESTAO DE EMPRESAS 100.000000 Ficha submetida

Gabriel Czerwionka Lopes Cardoso Doutor ENGENHARIA FISICA 100.000000 Ficha submetida

Fernando Manuel Bernardo Pereira Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Manuel Paulo de Oliveira Ricou Doutor MATEMATICA 50.000000 Ficha submetida

Margarida Maria das Neves Estêvão Baia Doutor CIÊNCIAS MATEMÁTICAS 100.000000 Ficha submetida

Ricardo Miguel Ferreira Martins Mestre não disponível 33 Ficha submetida

Mário Serafim dos Santos Nunes Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

Carlos António Cardoso Fernandes Doutor
ENG. ELECTROTECNICA E DE
COMPUTADORES

100.000000 Ficha submetida

20059

<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
194

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

96,7

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
177

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)

88,2

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
184

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)

91,7

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
9,3

4.1.3.4.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)

4,6

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
2,7

4.1.3.5.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)

1,3
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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
A avaliação do desempenho do pessoal docente do IST assenta no sistema multicritério definido no "Regulamento de
Avaliação de Desempenho dos Docentes do Instituto Superior Técnico (RADIST)" (Despacho Reitoral nº 4576/2010, DR 2ª
Série, nº 51 de 15 de Março), sendo aplicado a cada docente, individualmente e nos períodos estipulados por Lei. Permite
a avaliação quantitativa da actuação do pessoal docente nas diferentes vertentes, e reflecte-se, nomeadamente, sobre a
distribuição de serviço docente regulamentada pelo Despacho Reitoral n.º 8985/2011 (DR, 2ª Série, N.º 130 de 8 de Julho).
O Conselho Coordenador da Avaliação do Docentes (CCAD) do IST, no exercício das competências previstas no RADIST,
elaborou um relatório sobre as avaliações de desempenho dos docentes relativas aos períodos 2004-2007 e 2008-2009
que já foram realizadas. Este relatório que fornece ampla informação sobre as avaliações realizadas, respeitando
escrupulosamente o princípio da confidencialidade dos resultados da avaliação de cada docente estabelecido no artigo
30º do RADIST, foi objecto de discussão nos diferentes Órgãos do IST. Em resultado desta discussão, da experiência
adquirida nas avaliações anteriores e das audiências sindicais, que foram efectuadas nos termos previstos na lei, foram
produzidas actualizações do RADIST que foram recentemente aprovadas pelos Órgãos competentes do IST e que
aguardam homologação do Reitor da Universidade Técnica de Lisboa para publicação em Diário da República.
Paralelamente, a avaliação das actividades pedagógicas é efectuada recorrendo ao Sistema de Garantia da Qualidade
das Unidades Curriculares. Este sistema baseia-se na realização de inquéritos pedagógicos aos alunos, na avaliação por
parte de coordenadores de curso e delegados de curso, na realização de auditorias de qualidade e na elaboração de
códigos de boas práticas.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The performance assessment of IST teaching-staff relies on the multicriterion system defined in the “Performance bylaw
of the IST Teaching-staff” (Rectorial Order 4576/2010, Government Journal 2nd Series, No. 51 of 15 March), which is
applied individually to each teacher during the periods established by law. The quantitative assessment of the teaching
staff performance is reflected in different strands, namely, on the allocation of teaching tasks that is governed by the
Rectorial Order 8985/2011 (Government Journal, 2nd Series, No. 130 of 8th July). Pursuant to the powers and
responsibilities conferred upon it under the RADIST, the Coordinating Board for Teacher Evaluation (CCAD) elaborated a
teachers’ performance report for the periods 2004-2007 and 2008-2009, which were already carried out. This report, which
provides extensive information on such evaluations, with scrupulous regard for the principle of confidentiality of each
teacher’s results established in article 30 of RADIST, was discussed in the different bodies of IST. After this discussion,
the experience acquired in previous evaluations and several union audiences, which were carried out under the terms set
out in the law, the RADIST went through updates, which were adopted by the relevant bodies of IST, which are still
awaiting approval from the Rector of the Technical University of Lisbon for publication in the Official Journal.
In parallel, the teaching activities evaluation is performed using the Quality Guarantee System of the curricular units. This
system is based on pedagogic surveys to the students, on the performance evaluation implemented by the course
coordinators and student delegates and on quality audits and elaboration of good practice codes.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
https://dspace.ist.utl.pt/bitstream/2295/685495

/1/Regulamento%20de%20avaliacao%20de%20desempenho%20dos%20docentes%20-%20IST%20Alteracao%2029Jun2010.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.
Os seguintes factos dificultam a identificação dos funcionários não docentes afetos para apoio ao MEEC: a organização
do IST prevê a afetação dos funcionários não docentes a departamentos e não a cursos; alguns dos funcionários dão
apoio ao conjunto de cursos em que o DEEC está envolvido no Campus Alameda.
Na lista seguinte indicam-se os funcionários não docentes que na sua totalidade estão em regime de tempo integral (com
exceção dos bolseiros):
Apoio às aulas – 5
Gestão da Torre Norte – 1
Técnicos de Laboratório – 9
Apoio administrativo DEEC – 5
Apoio administrativo áreas científicas – 7
Bolseiros – 14

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
The following two aspects prevent a straightforward and direct identification of the non-academic staff allocated to the
study cycle: i) the internal organization of IST allocates non-academic staff members to its departments and not to its
courses/study cycles; ii) the activities developed by some people of the DEEC non-academic staff concern all the courses
that are associated to the department and lectured at the Alameda Campus. Consequently, in the following list the non-
academic staff members working in full time at the DEEC (with the exception of Grant Holders) hat develop activities
associated with the MEEC are enumerated:
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Class support – 5
Management of the North Tower – 1
Laboratory technicians – 9
Administrative support of the DEEC – 5
Administrative support of the DEEC scientific areas – 7
Grant holders – 14

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
A qualificação dos funcionários não docentes identificados no ponto 4.2.1 é a seguinte:

Licenciatura – 3
12º Ano – 13
11º Ano – 4
9º Ano – 3
4º Ano – 4
Alunos IST - 14

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
The qualification of the non academic staff identified in section 4.2.1 is the following:

Graduation – 3
Secondary Education (12th Grade) – 13
Secondary Education (11th Grade) – 4
Basic Education (9th Grade) – 3
Basic Education (4th Grade) – 4
IST Engineering Students- 14

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O IST implementa o SIADAP desde a sua criação jurídica, em 2004. Após a revisão de 2007, com a Lei n.º 66-B/2007, de 28
de Dezembro, que o IST integra os subsistemas:
- de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública - SIADAP 2
- de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública - SIADAP 3
Todo este processo foi desmaterializado e está disponível no sistema de informação do IST, FENIX, sendo acedido pelos
vários intervenientes (avaliadores e avaliados) electronicamente.

Mais informação disponível na página do IST na Internet (Pessoal/ Direcção de Recursos Humanos/Não
Docentes/Avaliação (SIADAP))

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
Back in 2004, since its legal creation, the IST implemented the SIADAP. After being reviewed in 2007 with Law 66-B/2007
of December 28th, the IST has participated in the following subsystems:
Assessment of Performance of the Senior Officials of the State Administration - SIADAP 2
Assessment of Performance of the Employees of the State Administration - SIADAP 3
All this process has been dematerialised, is available at IST’s information System, FENIX, and can be acceded by the
different stakeholders (assessors and assessed) electronically.

Further info available at IST webpage (Staff/Staff Area/Não Docentes/Avaliação (SIADAP))

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
O IST tem uma política de gestão de recursos humanos que afirma a formação como factor crítico para melhorar a
performance dos seus profissionais, visando aumentar os níveis de produtividade. Em 2006 desenhou um Plano de
Formação para formar os colaboradores em temáticas relevantes para a sua actividade: TIC; Comunicação; Gestão;
Língua Inglesa. Incluiu a aprendizagem do Sistema de Informação que suporta a Gestão Académica na Escola. Foi
proporcionada formação avançada a quadros dirigentes do IST no INA. Em 2012 submeteu uma candidatura ao QREN
para desenvolver acções de formação para o quadro de pessoal do IST dotando-o de competências adequadas às
exigências do mundo global que obriga todas as instituições a pautar-se pela excelência em toda a sua organização. Esta
candidatura foi aprovada e encontra-se em execução durante o corrente ano lectivo, abrangendo exclusivamente os
funcionários não docentes do IST em áreas temáticas críticas.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
IST’s resource management policy focuses on training as the critical factor to improve the performance of its
professionals, with a view to increasing productivity levels. In 2006 a Training Plan was designed to training its
collaborators in areas that are relevant to its activity: ICT; Communication; Management; English as a foreign language,
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including the Information System that supports its Academic Management. Senior officers have been provided with
training at INA. In 2012, a proposal was submitted to QREN for the development of training actions oriented to IST staff.
The purpose was to equip it with skills, which cater for the requirements of the global world, in that all institutions must
guide their activity with excellence. This proposal was approved and is active during this academic year, exclusively
targeted for IST non-teaching staff in critical issues.

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 90

Feminino / Female 10

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 29

20-23 anos / 20-23 years 36

24-27 anos / 24-27 years 24

28 e mais anos / 28 years and more 12

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

Centro / Centre 15

Lisboa / Lisbon 72

Alentejo / Alentejo 5

Algarve / Algarve 4

Ilhas / Islands 3

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 53

Secundário / Secondary 22

Básico 3 / Basic 3 13
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Básico 2 / Basic 2 4

Básico 1 / Basic 1 8

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 75

Desempregados / Unemployed 3

Reformados / Retired 9

Outros / Others 13

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 332

2º ano curricular 327

3º ano curricular 217

4º ano curricular 218

5º ano curricular 332

1426

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 205 205 205

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 248 195 284

N.º colocados / No. enrolled students 216 223 223

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 141 154 127

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 146 145 154

Nota média de entrada / Average entrance mark 162 160 165

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
O Gabinete de Apoio ao Tutorado (GATu) tem como principais objetivos o acompanhamento dos alunos durante o seu
percurso no IST, apoiando-os na transição entre o ensino secundário e o superior, através da orientação das suas
potencialidades académicas. O Programa de Tutorado dirige-se a todos os alunos do 1° ano dos cursos de 1° ciclo e
ciclo Integrado, ocupando-se especialmente da identificação precoce dos alunos com baixo rendimento académico. O
apoio prestado aos estudantes consiste na atribuição de um tutor (rácio médio de 1 tutor para cada 15 estudantes) que
os acompanha no seu percurso académico nos dois primeiros anos letivos de permanência no IST. O GATu assegura
ainda atividades de formação e coaching para docentes e estudantes.
Os alunos podem também recorrer a apoio psicológico no núcleo de Serviços Médicos, Apoio e Avaliação Psicológica
(SMAP) que tem como compromisso diagnosticar e apoiar de forma célere e eficaz quem a ele recorre.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The GATu aims at following up students while at IST, facilitating their transition to higher education, by giving them
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advice regarding their academic skills. The Tutoring Program is designed for all 1st year students of the 1st cycle and
integrated cycle programs, by early tracking low academic achieving students. This support consists in awarding a tutor
(1 teacher/15 students ratio) who follows them up during their academic path in the 2 first academic years at IST. GATu
also ensures training and coaching activities for teachers and students.
Students may also have psychological support at the Medical Unit (SMAP) which aims at diagnosing and support patients
in a quick manner.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
O Núcleo de Apoio ao Estudante (NAPE) é responsável pelo Programa de Mentorado, que proporciona aos alunos do
mesmo curso uma maior aproximação entre si, não só entre os alunos do mesmo ano, mas também de anos mais
avançados, contribuindo para uma melhor integração.
O Programa de Mentorado é implementado com o apoio de alunos de anos mais avançados (Mentores) que, com as suas
experiências e vivências académicas, acompanham os novos alunos do 1º ano (Mentorandos) essencialmente durante o
seu primeiro ano de permanência no IST, com vista a facilitar a sua integração e adaptação.
Este Programa tem como objectivos:
- Facilitar a integração social dos alunos ao minorar as dificuldades de adaptação, na transição do Ensino Secundário
para o Superior.
- Apoiar e integrar alunos deslocados, oriundos de outros pontos do país e do estrangeiro.
- Contribuir para o seu bom desempenho escolar.
Este programa só se aplica aos alunos de 1º ciclo e Mestrado Integrado.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The Student Support Unit (NAPE) is responsible for the Mentoring Programme, which promotes a closer link between
students of the same year and of later years, therefore contributing to a better integration.
This programme is implemented with the support of students in later years (Mentors) who, with their academic
experiences, follow up 1st year students (Mentees) basically during their 1st year at IST, in order to facilitate their
integration and adaptation.
It is aimed at:
- Facilitating the social integration of students by helping ease the difficulties of adaption, in the transition from
Secondary to Higher Education.
- Helping integrate displaced students from other regions of the country and from abroad.
- Contributing to their academic achievement.
This program applies only to students in 1st cycle and Integrated Master

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
O Núcleo de Parcerias Empresarias do IST dinamiza as relações com as empresas, o apoio ao empreendedorismo e o
desenvolvimento de carreiras dos alunos. Neste âmbito mantém os programas: IST Job Bank (plataforma de emprego);
IST Career Sessions (sessões de informação sobre os processos de recrutamento); IST Career Workshops (ações de
formação de preparação para o recrutamento para as quais é realizado o concurso de bolsas IST Career Scholarships);
IST Career Weeks (semanas de apresentação das empresas divididas por área); AEIST Jobshop (feira e semana de
negociação de emprego) IST Summer Internships (estágios de verão em empresas).No fomento ao empreendedorismo
destaca-se: a Comunidade IST SPIN-OFF com empresas cujas origens estão ligadas ao IST e o fundo de capital de risco
ISTART I promovido pelo IST. Coordena também os múltiplos eventos ligados ao empreendedorismo que ocorrem
regularmente no IST e faz a ligação às incubadoras associadas ao IST: Taguspark, Lispolis e Startup Lisboa.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The Corporate Partnerships Unit of IST seeks to foster the relationship with companies, the support to entrepreneurship
and the development of student careers. Thus, it maintains the following programs: IST Job Bank(recruitment
platform);IST Career Sessions(information sessions regarding the recruitment processes);IST Career Workshops(training
actions for the preparation of recruitment for which the IST Career Scholarships are available);IST Career
Weeks(company presentations divided by area);AEIST Jobshop (employment fair and negotiation week)IST Summer
Internships(student internships in companies).Regarding fostering entrepreneurship, the following should be pointed
out: the IST SPIN-OFF Community with companies whose origins are linked to IST and the venture capital fund ISTART I
promoted by IST. It is also responsible for coordinating all the events linked to entrepreneurship that takes place at IST
and links it to IST-associated incubators:Taguspark, Lispolis and StartupLisboa.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem.
No âmbito do sistema de gestão da qualidade do IST (ver 2.2 para mais detalhes) foi desenvolvido o subsistema de
Garantia da Qualidade do Processo de Ensino e Aprendizagem no IST (QUC). Este subsistema tem como objetivos
centrais: a monitorização em tempo útil do funcionamento de cada UC face aos objetivos para ela estabelecidos nos
planos curriculares dos cursos oferecidos pelo IST; e a promoção da melhoria contínua do processo de ensino,
aprendizagem e avaliação do aluno e do seu envolvimento no mesmo.
Um dos instrumentos de recolha de informação do QUC no final de cada semestre é um inquérito aos estudantes e um
relatório preenchido pelos delegados de ano, congregando as suas opiniões sobre vários aspetos do processo de ensino
e aprendizagem de cada UC, que posteriormente são analisados pelos responsáveis da gestão académica (corpo
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docente, coordenadores curso, presidentes departamento e conselho pedagógico) e, se necessário, fundamentam
decisões de melhoria do funcionamento.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
As part of the IST’s quality management system (see 2.2 for further details), the Quality Assurance Subsystem of the
Teaching and Learning process of IST was developed. It provides real time monitoring how each course unit is run in
view of the desired goals in the curricula of the programmes offered by IST, and promoted continuous improvement of the
teaching, learning and evaluation process of students and their involvement in it.
One of its data collection instruments, at the end of each semester, is to conduct a student survey and to ask students’
representatives to complete a report, putting together their opinions on different aspects of the teaching and learning
process of each course unit, which will then analyzed by those responsible for the academic management (teaching staff,
program coordinators, heads of department and pedagogical council) and, if needed, to give rationale for the decisions
for improvement.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
O IST tem reforçado as ações de internacionalização, através da participação em redes de escolas de referência, como o
CLUSTER, MAGALHÃES, TIME e CESAER. Além da oferta de programas de Mestrado e Doutoramento, o IST aumentou a
atratividade e o número de estudantes internacionais, nomeadamente do Norte da Europa, através de uma política de
utilização da Língua Inglesa no ensino.
Além dos graus de mestrado duplo na rede CLUSTER ou TIME, o IST participa ativamente no programa Erasmus Mundus
II, tendo atualmente em curso 2 programas de M.Sc e 4 de PhD, além de mais de 5 Projectos Partnership. Prossegue o
forte envolvimento do IST nas parcerias com o MIT, CMU, UTAustin e EPFL. O IST é a ainda única instituição Portuguesa
full partner de uma Knowledge and Innovation Community do EIT, no âmbito da KIC Innoenergy.
No âmbito dos vários programas de mobilidade o período de estudos é reconhecido através do sistema ECTS.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The IST has sought to reinforce internationalization initiatives by participating in reference university networks, such as
CLUSTER, MAGALHAES, TIME and CESAER. In addition to its MSc and PhD programmes, the IST has increased its
attractiveness and the number of international students, namely those from Northern Europe through a policy of
widespread use of the English language in its programmes.
In addition to the double master’s degrees at the CLUSTER network (which presides over it) or TIME, the IST has actively
participated in the Erasmus Mundus II programme, currently running 2 MSC and 4 PhD programmes, besides more than 5
Partnership Projects. The IST has been increasingly involved in partnerships with MIT, CMU, UTAustin and EPFL. The IST
is the only Portuguese full partner institution of a Knowledge and Innovation Community of EIT, as part of KIC
Innoenergy.
Under different mobility programmes the period of study is recognized through the ECTS system.

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.

Um engenheiro tem que ser formado para enfrentar problemas novos e complexos, ser capaz de analisá- los, identificar
as características relevantes e encontrar soluções. É objetivo do MEEC dotar os alunos com competências para: se
adaptarem a mudanças tecnológicas; adaptar as metodologias existentes a problemas novos; desenvolver ferramentas
que permitam simular e aferir a qualidade dos processos que utiliza no desenvolvimento de sistemas e soluções; gerir
todo o processo de análise, conceção, projeto, desenvolvimento e manutenção de produtos ou sistemas sob a sua
responsabilidade; compreender os aspetos económicos, sociais e humanos associados à profissão de engenheiro;
desenvolver atitudes pessoais, tais como a criatividade, a aprendizagem e atualização permanente, a liderança e
integração em trabalho de equipa, as preocupações éticas e comportamentais; ter consciência de que as suas escolhas
têm um impacto social e ambiental que têm que ser considerados.

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

An engineer must have the training required to clearly identify the characteristics and solutions for any new challenge he
may face in the future. The MEEC aims at providing each student with the skills required to: easily adapt to any
technological changes and trends; adapt existing technologies to new problems; develop tools to assess the quality of
the process used in the development of systems and products; manage the entire process of analysis, design,
development and maintenance of systems or products he is responsible for; understand the economical, social and
human particular features of the problems and its relationship with the technical part; develop personal skills, such as
creativity, lifelong learning, leadership and team work, and ethics; be aware of the social and environmental impact of his
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decisions.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
O processo de Bolonha consagrou três grandes pilares para o desenvolvimento e uniformização do ensino superior: a
organização em três ciclos de estudos; o sistema de créditos ECTS; a transição de um sistema de ensino baseado na
ideia da transmissão de conhecimentos para um baseado no desenvolvimento de competências. Os ciclos de estudo do
IST foram todos adequados a Bolonha no ano lectivo de 2006/2007. Para isso, foi definida uma correspondência entre a
carga de trabalho e os ECTS. Para além disso, o IST tem um ensino fortemente baseado em três vectores estruturantes:
uma sólida formação em ciências básicas (estruturante sobretudo a nível do 1º ciclo); uma forte componente de
aplicação à prática de engenharia (estruturante sobretudo a nível do 2º ciclo); uma forte componente de investigação
(estruturante sobretudo a nível do 3º ciclo). A implementação e contínua melhoria destes três vectores asseguram que o
IST garante o cumprimento dos princípios de Bolonha ao mais elevado nível em todos os seus ciclos de estudo.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The Bologna process establishes the implementation of three important guidelines: the introduction of a 3-cycle
organization model; the establishment of the ECTS credit system; the transition from a knowledge-based to a skill-
development centric system. All cycles of higher education taught at IST were adapted to the Bologna requirements in
2006/2007. With this purpose, the students’ workload was allocated a number of ECTS. In addition, the IST courses are
based on three main components: a solid background in basic sciences (essential in particular for the 1st cycle); a strong
experimental component (essential in particular for the 2nd cycle); and a strong research component (essential for the
3rd cycle). The implementation and steady improvement of these components ensure that the IST fully complies with the
Bologna standards at the highest level for all its cycles of higher education.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
As revisões curriculares não têm periodicidade pré-determinada. As revisões curriculares - propostas pelas
coordenações de curso, ouvidas as comissões científicas e pedagógicas de curso, e submetidas a parecer do conselho
científico, pedagógico e de gestão – são efectuadas sempre que deteta a necessidade de atualizar áreas científicas ou
disciplinares, de criar ou extinguir unidades curriculares ou grupos de UCs e de atualizar matérias e conteúdos
programáticos individualmente em cada uma das unidades curriculares. No caso do MEEC, desde 2006/2007, procedeu-
se a um reajuste curricular que entrou em vigor no ano lectivo de 2011/12 e que alterou os ECTS de algumas UCs do 1º
ciclo e reorganizou a oferta das UCs opcionais nas Áreas de Especialização do 2º ciclo.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The review of the curricula is not carried out on a regularly basis. The curricula - proposed by the coordinators of the
programs, with consultation of the scientific and pedagogical committees of each program and submitted for evaluation
of the scientific, pedagogical and management boards – are reviewed whenever the update of the syllabuses is required,
to optimize academic procedures or due to demands that are exogenous to the program, such as the update of scientific
or discipline areas or the creation or removal of academic units. In particular for the MEEC, since 2006/2007, a curricular
adjustment was accomplished that was put into practice in 2011/2011. This adjustment corresponded to the modification
of the ECTS associated to some of the courses of the 1st cycle and restructured the non-elective courses for the 2nd
cycle.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
A integração dos estudantes na investigação científica é fundamentalmente garantida através da realização da
dissertação de mestrado, que é uma peça importante do plano curricular, e da atribuição de bolsas de iniciação à
investigação para fazer estágios nos centros de investigação. Um dos objetivos da UC Dissertação é realizar
investigação, de natureza científica, sobre um tema da área de conhecimento do curso. Este trabalho de investigação
deve envolver componentes de carácter teórico e tecnológico, laboratorial e/ou experimental e/ou de simulação,
promovendo a recolha de informação e bibliografia pertinentes, a seleção fundamentada das metodologias, a conceção
de uma solução para o problema proposto e respetiva implementação, e a análise crítica dos resultados. Saliente-se,
ainda, a existência de várias unidades curriculares nas quais está prevista a realização de trabalhos que requerem uma
atividade de investigação, nomeadamente a UC “Introdução à Investigação e ao Projeto”.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
Students integration with scientific research is guaranteed by the master's dissertation, an important part of the
curriculum, and by the attribution of research initiation scholarships, as seen in 7.2.1. One of the main goals of the
Dissertation curricular unit is research and development work leading to a dissertation, of a scientific nature, about a
theme in the knowledge area of the degree. This research work must have theoretical, technological, laboratory and/or
experimental and/or simulation components, promoting approaches to new problems, the research of data and related
bibliography, the adequately proven selection of the approach methodologies, the design of a solution for the proposed
problem and its implementation, and the critical analysis of results. It must be emphasized the existence of several
curricular units where assignments exist that require a research activity, namely the "Introduction to Research and
Design" curricular unit.
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6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Radiopropagação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Radiopropagação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos António Cardoso Fernandes (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Luís Campos da Silva Topa (21.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Luís Campos da Silva Topa (21.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina visa complementar a formação de base dos alunos em telecomunicações, introduzindo os mecanismos
físicos e os modelos necessários para a caracterização do canal de rádio propagação, por oposição a uma perspectiva
orientada para regras sistemáticas de projecto em sistemas de telecomunicações.
Os assuntos tratados em Radiopropagação aplicam-se em todos os serviços de comunicações sem fios (wireless) em
que é necessário considerar os efeitos causados pelo terreno, obstáculos, vegetação, atmosfera, bem como a
variabilidade do cenário de propagação.
Estes conceitos são desenvolvidos e aplicados em serviços como a Radiodifusão, Feixes Hertzianos, Comunicações via
Satélite, Radares, Acesso Fixo via Rádio, Comunicações móveis, Redes sem fios, etc.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course intends to complement basic information on telecommunications previously received by the students. It
introduces the physical mechanisms along with theoretical models for a proper characterisation of the propagation
channel. This subject is relevant for understanding and designing all types of wireless systems, taking into account the
effect of terrain, obstacles, vegetation, atmosphere and the variability of the propagation scenario.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Começa-se com a caracterização da propagação em espaço livre como referência para todas as outras condições de
propagação em presença da Terra que são tratadas na presente disciplina.
O estudo da influência do terreno abrange o problema das reflexões em superfícies lisas em Terra plana e em Terra
esférica, dispersão por superfícies rugosas, atenuação por obstáculos e difracção pela curvatura da Terra.
O estudo da influência da atmosfera terrestre inclui a caracterização do seu índice de refracção, traçado de trajectórias
na atmosfera com estratificação horizontal, considerando o índice de refracção real, o conceito de raio equivalente e o
índice de refracção modificado. Caracteriza-se a propagação em condições anómalas de refracção (ductos). Estuda-se a
absorção pelos gases atmosféricos, absorção e dispersão e despolarização pela chuva.
Faz-se a caracterização do desvanecimento aleatório dos s ...

6.2.1.5. Syllabus:
It starts with characterization of free-space propagation as reference for all the other near ground propagation conditions
that are addressed in this course.
The study of terrain influence includes the problem of reflections on smooth surfaces both for flat and spherical Earth,
scattering by rough surfaces, attenuation by obstacles e diffraction by Earth curvature.
The study of atmosphere influence on propagation includes the characterization of its refractive index, ray tracing in
horizontally stratified atmosphere, considering either the real index of refraction, the equivalent Earth radius concept or
the modified index of refraction. Propagation under abnormal refraction conditions is also studied (ducts). Absorption by
atmospheric gases, absorption, scattering and depolarization by rain is also addressed.
The study includes characterization of random signal fading caused by variability from the propagation scenario and
atmosphere.
As a case study for the integra ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
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competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
2 Testes (durante o período de aulas), ou Exame.
Nota final = Média (Teste1, Teste2) com Teste1, Teste2 > 8.5 Possibilidade de melhoria em 1 das datas de exame.
ou Nota final = Melhor de (Exame1, Exame2)
Os testes e exame são com consulta. Oral obrigatória se Nota Final > 16.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
2 Tests (during class period), or Final Exam.
Final Mark = Average (Test1, Test2) with Test1, Test2 > 8.5
Access to one of the Exams for mark improvement
or
Final Mark = Best of (Exam1, Exam2)
Mandatory oral defese if Final Mark > 16.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Aspectos de Propagação na Atmosfera , João Figanier, Carlos Fernandes, 2003, Secção Folhas AEIST
Propagation of Radiowaves, Hall, Barclay, Hewitt, 1988, IEE Press
Low Angle Microwave Propagation: Physics and Modeling, Giger, 1991, Artech House
Introduction to Radio Propagation for Fixed and Mobile Communications, Doble, 1996, Artech House"

Mapa IX - Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Elsa Maria Pires Henriques (115.5)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Miguel Veiga Vaz Caldas de Oliveira (9.382800000000001), António Manuel Relógio Ribeiro (26.46), José Luís Costa
Pinto de Sá (9.382800000000001), Mário Serafim dos Santos Nunes (9.382800000000001), Carlos Manuel Sola Pereira da
Mata (23.520000000000007), José Fernando Alves da Silva (9.382800000000001), Paulo Miguel Nogueira Peças
(5.880000000000001)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luís Miguel Veiga Vaz Caldas de Oliveira (9.382800000000001), António Manuel Relógio Ribeiro (26.46), José Luís Costa
Pinto de Sá (9.382800000000001), Mário Serafim dos Santos Nunes (9.382800000000001), Carlos Manuel Sola Pereira da
Mata (23.520000000000007), José Fernando Alves da Silva (9.382800000000001), Paulo Miguel Nogueira Peças
(5.880000000000001)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver as competências necessárias ao comportamento empreendedor, à geração e avaliação de ideias

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

128 de 309 08/02/2019, 15:05



inovadoras, ao desenvolvimento e materialização da inovação sob a forma de produtos/serviços e à estruturação do
plano de negócios de projectos voltados para a incubação e exploração económica da inovação de base tecnológica,
entendendo os mecanismos de mercado, de financiamento e de gestão associados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop the necessary skills of the business enterpreneur to generate and evaluate innovative ideas, to develop and
materialize innovation in products and services, and to structure a business plan to incubate and explore technology
based innovation, with a specific knowledge of market mechanisms, financement and management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Inovação, empreendedorismo e competitividade.
2. Factores de inovação e processos de inovação
3. Transferência de tecnologia e propriedade intelectual
4. Interligações Tecnologia / Produto e serviço / Mercado.
5. Processo de desenvolvimento de produtos e sua organização.
a. Criatividade e Planeamento de produtos.
b. Necessidades do utilizador e especificações do produto.
c. Geração, selecção e teste de conceitos.
d. Arquitectura do produto.
e. Design industrial, Engenharia e Prototipagem
6. Gestão de risco. Identificação e avaliação de factores de risco e planos de contingência
7. Projecto para fabrico/montagem, Projecto para o ambiente.
8. Projecto para o custo, “Target price / Target cost”
9. Análise económica e fontes de financiamento
10. Aspectos legais associados à criação de empresas
11. Plano de negócios
a. Plano de marketing
b. Plano de produção / opera ...

6.2.1.5. Syllabus:
1. Innovation, enterpreneurship and competitivity.
2. Innovation factors and processes.
3. Tecnology transfer and intelectual property.
4. Connections between technology, products and services, and the market.
5. The product development process.
a. Criativity and product planning.
b. Customer needs and product specifications.
c. Concept generation, selection and testing.
d. Product architecture.
e. Industrial Design, engineering and prototyping.
6. Risk management. Identification and evaluation of risk factors and contingency plans.
7. Design for manufacturing and assembly. Design for the envirenment.
8. Design for cost, Target price / Target cost.
9. Economic analysis and sources of financing.
10. Legal aspects associated to enterprise creation.
11. Business plan.
a. Marketing Plan.
b. Production Plan / operations
c. Management Plan and enterprise organization.
d. Financial Plan.
12. Design discussions and mee ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Um trabalho em grupo, consistindo num plano de negócios, sobre a formação de uma empresa para comercializar um
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produto (65%) e o desenvolvimento do produto em termos de engenharia, design e produção (35%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
A team project, consisting of a business plan (65%) and the development of a product in terms of engineering, marketing
and manufacturing (35%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Proactive risk management: Controlling uncertainty in product development, Preston G. Smith, Guy M. Merritt, 2002,
Productivity Press
Creating Breakthrough Products, J. Cagan & C. Vogel, 2002, Prentice Hall, ISBN 0-13-969694-6
Product Design & Development, 3rd Ed, K. T. Ulrich, S. D. Eppinger, 2003, McGraw-Hill, ISBN 0071232737
http://www.newventuretools.net, , , "

Mapa IX - Programação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Nuno de Oliveira e Silva (199.5)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alexandra Sofia Martins de Carvalho (84.0), Helena Isabel Aidos Lopes (63.0), Luís Miguel Teixeira D'Ávila Pinto da
Silveira (42.0), Berend Willem Martijn Kuipers (21.0), João Luís da Costa Campos Gonçalves Sobrinho (21.0), Duarte de
Mesquita e Sousa (10.5), Paulo José da Costa Branco (21.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alexandra Sofia Martins de Carvalho (84.0), Helena Isabel Aidos Lopes (63.0), Luís Miguel Teixeira D'Ávila Pinto da
Silveira (42.0), Berend Willem Martijn Kuipers (21.0), João Luís da Costa Campos Gonçalves Sobrinho (21.0), Duarte de
Mesquita e Sousa (10.5), Paulo José da Costa Branco (21.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Programação tem por objectivo dotar os alunos com os conceitos básicos de programação procedimental
em linguagens de alto nível. Pretende-se que os alunos adquiram os conceitos indispensáveis à resolução algorítmica de
problemas, com especial enfâse nos que surgem habitualmente na área da Engenharia, estruturação de aplicações, e
abstracção procedimental e de dados. A prática dos conceitos é realizada através da utilizado da linguagem de
programação C.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Programming course has for objective to teach students with the basic concepts of programming, data abstraction
and structured programming.It intends that the students acquire the indispensable concepts and use the programming
tools to solve, to write and to debug, small and medium applications that are found in Engineering using the C
programming language.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
-Introdução
-Computadores e sistemas operativos; Algoritmos e linguagens de programação
-Desenvolvimento, compilação e depuração de um programa
-Noção de de léxico, sintaxe e semântica; A linguagem de Programação C
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-Conceitos elementares
-Estrutura de um programa
-Tipos de dados elementares; Constantes; Operadores e expressões
-Intodução às instruções de entrada/saída
-Controlo de fluxo
-Decisão: instrução if
-Ciclo: instrução while; instrução do...while; instrução for
-Selecção: Estrutura switch
-Programação estruturada
-Funções; Variáveis globais e locais
-Visibilidade e tempo de vida de uma variavel
-Modularidade e estruturação: divisão por ficheiros
-Estruturas de dados
-Vectores; Cadeias de caracteres
-Vectores multidimensionais (matrizes, ?)
-Estruturas
-Aplicações
-Algoritmos de busca simples
-Introd ...

6.2.1.5. Syllabus:
-Basic notions:
-Operating systems;
-Programming developing cycle:Algorithm, compilation and debugging;
-Computer programming language:Lexicon,Syntaxe and Semantic;
-The C programming Language;
-Basic programming concepts:
-Structure of a computer program;
-Basic data types, constants, variables, operators and expressions;
-Input and output functions;
-Flow Control:
* Decision:the if instruction.
* Repetition/Loops:The while,do..while,and for instructions.
* Selection: the switch instruction.
-Structured programming:
-Functions. Passing data to and from functions;
-Scope: Local and global variables;
-Compiling a program with several modules (files);
-Using the debugger.
-Structuring data:
-Arrays (one dimension and multidimensional)
* Sorting and searching
* Strings
-Data structures, enumerated types
-Text Files:
-Functions to handle data in text files;
-Basic notion of binary ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação é composta por uma componente prática (realização de um Trabalho Final e pequenos problemas) e por uma
componente teórica (realização de testes ou um exame). O peso na nota final de cada uma das componentes é definida
no início de cada semestre de funcionamento da disciplina.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation methodology has two components, a practical component (small exercises and a final project) and a
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theoritical component (one exam or two tests). The final grade is a weighted mean of the grades obtained for the two
components. The weights are defined at the beginning of the course.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"* The C Programming Language - The ANSI edition , Autor(es):Brian W. Kernighan e Dennis M. Ritchie, 1998, Prentice-
Hall
Fundamentos de Programação , Marques de Sá, -, FCA-Editora de Informática"

Mapa IX - Sistemas de Telecomunicações Via Rádio

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Telecomunicações Via Rádio

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Castelo Branco Rodrigues (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha Sanguino (55.986000000000004)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha Sanguino (55.986000000000004)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Familiarizar os alunos com os sistemas de transmissão por feixes hertzianos e por satélite, desde os aspectos teóricos
aos de implementação e normalização. Introdução aos sistemas de rádio móvel terrestres.Introdução aos sistemas de
acesso fixo via rádio de banda larga e aos sistemas de redes sem fios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The operational objectives are to give the student the necessary skills for to design/analise a communications link
considering quality of service and performance parameters, capacity and cost optimization.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
PARTE A - Sistemas por Feixes Hertzianos Digitais 1. Introdução aos feixes hertzianos. 2. Propagação: Atenuação de
Propagação. 3. Desvanecimento: Modelos de desvanecimento. 4. Repetidores passivos. 5. Diversidade e Combinação. 6.
Modulações digitais para feixes hertzianos. 7. Codificação em feixes hertzianos digitais. 8. Projecto de ligações por feixes
hertzianos PARTE B - Sistemas de Telecomunicações por Satélite 1. Ligações por satélite. 2. Balanço de potência numa
ligação via satélite. 3. Órbitas de satélites. 4. Sistemas GPS/Galileo: Princípios gerais e serviços baseados na localização.
PARTE C - Sistemas de Telecomunicações Pessoais 1. Introdução aos sistemas e à propagação em rádio móvel. 2.
Reutilização de frequências e conceito de rádio móvel celular. Interferência co-canal e de canal adjacente. 3. Nocões de
tráfego (fórmulas de Erlang), grau de serviço, e handover. 4. Técnicas de acesso múltiplo: FDMA, TDMA e CDMA ...

6.2.1.5. Syllabus:
PART A - Digital Relay Links 1. Introduction to digital relay links. 2. Propagation: Path Loss. 3. Fading: Fading models. 4.
Passive repeaters 5. Diversity and Combining. 6. Digital modulation techniques for digital relay links. 7. Error control
coding. 8. Radio link design. PART B - Satellite Telecommunications Systems 1. Satellite links. 2. Link budgets in satellite
links. 3. Orbits for communications satellites 4. GPS/Galileo systems: General principles and location based services.
PART C - Wireless Personal Communications 1. Wireless systems overview and mobile radio propagation basics. 2.
Frequency reuse and cellular concepts, adjacent and co-channel interference. 3. Queuing and traffic: Erlang formulas. 4.
Multiple access techniques: FDMA, TDMA and CDMA. FDD and TDD systems. 5. The GSM system. PART D ? Introduction
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to Broadband Fixed Wireless Access and Wireless Local Area Networks Systems 1. Introduction to Broadband Fixed
Wireless Access (BFWA) systems. 2. Introduction to ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A cadeira de Sistemas de Telecomunicações via Rádio tem o seguinte método de avaliação: a)Projecto de Feixes
Hertzianos a efectuar em grupos de 1 ou 2 alunos (peso de 25 %) b)Dois testes ou um exame com nota mínima de 9,5
valores (peso 75 %) c)Os alunos que no conjunto da avaliação a)+ b) obtiverem uma classificação superior a 17 valores
terão de efectuar uma oral de defesa de nota, caso contrário terminarão com a classificação de 17 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course in Radio Telecommunication Systems has the following evaluation components: a) Digital Link Project Design
25 % b) 2 tests or 1 final exam - 75 % (9.5/20 grade minimum) c) Students with grades higher than 17 after parts a)+ b)
have to take an oral examination to maintain their level.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Feixes Hertzianos, Carlos salema, 2002, IST Press ISBN: 972-8469-21-7
Wireless Communications: Principles and Practice, Theodore S. Rappaport, 2002, Prentice Hall ISBN: 0-13-042232-0
Microwave Radio Links, Carlos Salema, 2003, John Wiley & Sons ISBN: 0-471-42026-3
Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology, Gérard Maral, Michel Bousquet, 2002, John
Wiley & Sons ISBN: 0-471-49654-5"

Mapa IX - Matemática Computacional

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática Computacional

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adélia da Costa Sequeira dos Ramos Silva (42.0), Mário Augusto Ferreira de Meireles Graça (126.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Leonor Mestre Vicente Silvestre (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Leonor Mestre Vicente Silvestre (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apresentar conceitos e resultados teóricos para uma introdução ao estudo de métodos numéricos. Analisar os
resultados das simulações numéricas com base nas noções de erro, convergência e estabilidade.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to the theoretical study of numerical methods. Analysis of numerical simulation results based on the notions
of error, convergence and stability.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos básicos do cálculo numérico; Representação de números, arredondamento e propagação de erros; Normas,
erros, convergência, condicionamento e estabilidade.

Resolução numérica de equações e sistemas; Equações não-lineares: Métodos do ponto fixo, secante e Newton-
Raphson; Sistemas lineares: Métodos de Jacobi, Gauss-Seidel, SOR e do Gradiente Conjugado; Sistemas não-lineares:
Método do ponto fixo e método de Newton; Análise do erro, estabilidade e convergência.

Aproximação de funções; Interpolação polinomial e trigonométrica. Fórmulas de Lagrange e de Newton; Transformação
de Fourier Discreta (DFT e FFT); Método dos mínimos quadrados; Integração numérica: Fórmulas de Newton-Côtes e de
Gauss; Derivação numérica; Análise do erro, estabilidade e convergência.

Resolução numérica de equações diferenciais e aplicações; Problemas de valor inicial: Métodos de passo simples (Euler,
Runge-Kutta) e múlt ...

6.2.1.5. Syllabus:
Basic concepts of numerical computation; Representation of numbers, roundoff errors and error propagation; Norms,
convergence, conditioning.

Numerical solutions of equations and systems; Non-linear equations. Fixed point methods; secant and Newton-Raphson
methods; Linear systems: Jacobi, Gauss-Seidel, SOR and Conjugate Gradient methods; Non-linear systems: fixed point
and Newton methods; Error analysis, stability and convergence.

Approximation of Functions; Polynomial and trigonometric interpolation; Lagrange and Newton formulae; Discrete
Fourier transform (DFT e FFT); Least squares method; Numerical integration: Newton-Cotes and Gauss formulae;
Numerical differentiation; Error analysis, stability and convergence.

Numerical solution of differential equations and applications; Initial value problems: one step (Euler, Runge-Kutta) and
multi-step (Adams) methods; Boundary value problems: finite difference methods; Error analysis, stab ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas onde se expõe a matéria, ilustrada através
de exemplos e resolução de problemas. A avaliação combina uma
componente de avaliação contínua (opcional) e avaliação escrita dividida por 2 testes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The topics covered in this course are discussed in lectures, illustrated with problems and examples. Students are asked
to elaborate a project consisting of a computer program (optional). Evaluation combines grades from the project
(optional) and 2 written midterm exams.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
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demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"An Introduction to Numerical Analysis, K. Atkinson, 1989, Wiley & Sons, 2nd. Ed
Numerical Analysis, R. L. Burden, J. D. Faires & A. C. Reynolds, 1987, Weber & Schmidt, 2nd. Ed.,
Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing, D. Kincaid & W. Cheney, 2002, Brooks/Cole, 3rd Ed.
Métodos Numéricos, H. Pina, 1995, McGraw-Hill
Numerical Mathematics, A. Quarteroni, R. Sacco & F. Saleri, 2000, Springer Verlag"

Mapa IX - Produção e Consumo de Energia Eléctrica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Produção e Consumo de Energia Eléctrica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Dias Ferreira de Jesus (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina visa dar formação no âmbito dos processos convencionais que permitem a conversão de diferentes formas
de energia em energia eléctrica e no âmbito da caracterização e previsão dos consumos de energia eléctrica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course main objective is to provide the basic concepts underlying both the conventional processes of conversion of
the different forms of energy in electrical power and the characterization and forecasting of electrical power demand.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução. Fundamentos de Energia 2 Propriedades Termodinâmicas das Substâncias 3 Centrais Térmicas a Vapor. O
Ciclo de Rankine 4 Centrais Equipadas com Turbinas a Gás. O Ciclo de Brayton 5 Centrais Hidroeléctricas 6 Consumo de
Energia Eléctrica 7 Previsão de Cargas 8 Elementos de Análise Económica 9 Sistema Tarifário Português

6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction. Power, Energy and Energy Forms 2 Properties of Pure Simple Compressible Substances 3 Vapour Power
Systems. The Rankine Cycle 4 Gas Power Systems. The Brayton Cycle 5 Hydro Power Systems 6 Electric Power Demand
7 Load Forecasting 8 Elements of Economic Analysis 9 The Portuguese System of Pricing Electricity

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Problemas Realizados nas Aulas Práticas (peso:30%) Exame Final (peso:70%. Nota Mínima:8)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Exercises during tutorials (weight: 30%) Final Examme (weight:70%. Minimum Grade:8)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Redes de Energia Eléctrica. Uma Análise Sistémica, José Pedro Sucena Paiva, 2005, IST Press
Hidráulica, António Carvalho Quintela, 2000, Fundação Calouste Gulbenkian
Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Michael Moran Howard Shapiro, 1998, John Wiley & Sons"

Mapa IX - Segurança Informática em Redes e Sistemas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Segurança Informática em Redes e Sistemas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo Jorge Fernandes Chaves (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Artur Miguel do Amaral Arsénio (105.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Artur Miguel do Amaral Arsénio (105.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo desta cadeira é fornecer ao aluno um conjunto de conceitos, metodologias e ferramentas de segurança
informática que lhe permita abordar o tema face a um conjunto de tecnologias alargado, tais como: redes locais, redes
pessoais, redes globais, desenvolvimento de software, sistemas operativos, sistemas distribuídos, bases de dados, e
sistemas de ficheiros.
A cadeira começará por definir um conjunto de conceitos de segurança informática, para depois identificar os
componentes críticos da arquitectura de segurança de uma organização. Por fim para cada um destes componentes
serão identificadas as suas vulnerabilidades, e descritas algumas metodologias e ferramentas para as eliminar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main course goal is to provide the student with a set of security concepts, methodologies and tools which gives him
the ability to handle security problems on a large spectrum of technologies, namely: local, personal and wide area
networks, secure software development, operating systems, distributed systems, data bases, and file systems. The
course starts by defining a set of security concepts and the elements comprising an organization security architecture. It
then analyses the key elements of identifying the common vulnerabilities and the methodologies and tools to eliminate or
mitigate them.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
Arquitectura de segurança de uma organização
Autenticação
Protocolos de Autenticação
Gestão de chaves e certificados
Controlo de Acessos
Modelos de Autorização
Gestão de confiança distribuída
Desenvolvimento de Software
Escrita de Código Seguro
Desenvolvimento de Protocolos Seguros
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Redes
Firewalls e Sistemas de detecção de intrusos
Comunicação segura
Redes privadas virtuais
Gestão segura de redes
Sistemas de informação
Sistemas de ficheiros
Bases de dados

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction
Organizations Security Architectures
Authentication
Authentication protocols
Key and certificate management
Access Control
Authorization Models
Distributed Trust Management
Software Development
Secure Code
Safe Protocols
Networks
Firewalls and Intrusion Detection Systems
Secure Communication
Virtual Private Networks
Secure Network Management
Secure storage
File systems
Databases

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação da cadeira será efectuada através de exame e um projecto laboratorial. O projecto e o exame contribuem
cada um com 50% da avaliação final.
Para o aluno ser aprovado é necessário que a nota do projecto seja igual ou superior a 10 numa escala de 0 a 20, que a
nota do exame seja igual ou superior a 8,0 numa escala de 0 a 20, e que a nota final seja igual ou superior a 10.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course evaluation is comprised of two components: a project and an exam. Both, the project and the exam accounts
for 50% of the total grade. Course approval is achieved when: the student achieved a score of 10 or more in the project, a
score of 8,0 or more in the exam, and a combined score of 10, all in the scale from 0 to 20.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Computer Security, Dieter Gollmann, 1998, John Wiley and Sons
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Network Security Essentials, William Stallings, 2003, ISBN: 0130351288
Segurança em redes informáticas, André Zúquete, 2006, ISBN: 9727223990
Introduction to Computer Security, Matthew Bishop, 2004, Addison Wesley "

Mapa IX - Análise de Redes

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Redes

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís António Fialho Marcelino Ferreira (116.70400000000001)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apresentar os grandes problemas de análise de redes, os modelos e os métodos de solução para sistemas de energia
eléctrica em regime estacionário

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To present the major problems of power system network analysis under steady state, the corresponding modelling and
solution methods

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Trânsito de energia em sistemas de energia eléctrica
Cálculo de correntes de curto-circuito
Trânsito de energia em sistemas desequilibrados
Introdução aos sistemas de protecção
Transmissão em corrente contínua
Estimação de estado

6.2.1.5. Syllabus:
Power flow problems and solution models under steady state for symmetric balanced systems
Short-circuit analysis
Power flow problems and solution models under steady state for symmetric unbalanced systems
Introduction to protection systems
Power transmission in direct current (DC)
State estimation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final: 50%; Trabalhos de laboratório: 50%
Nota mínima laboratório: 10
Nota mínima exame: 10
Não há testes

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Final exame: 50%; Lab experiments: 50%
Lab minimal grade: 10
Exam minimal grade: 10
There are no tests

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Redes de Energia Eléctrica, J.P. Sucena Paiva, , IST Press
Power Systems Analysis (2nd Edition),, , , R. Bergen, V. Vittal
Power System Analysis , John Grainger; William D. Stevenson, ,
Electric Power Systems , B.M. Weedy; B.J. Cory , ,
More info in http://energia.ist.utl.pt/lmf/ar/, , , "

Mapa IX - Antenas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Antenas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Restani Graça Alves Moreira (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deverá adquirir conhecimentos nos princípios fundamentais da teoria das antenas. Deverá ser capaz de analizar
e projectar antenas nas configurações de maior aplicação. Deverá ser capaz de caracterizar as estruturas básicas de
antenas lineares, de abertura, cornetas, reflectores e antenas impressas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student should consolidate the fundamental knowledge on the antenna theory. He/she should be able to analyse and
make an antenna project for the most common configurations. He/she should be be able to characterize the basic
structures such as linear, aperture, horn, reflector and printed antennas.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Introdução: tipos e classes de antenas; antenas em sistemas de comunicações. 2-Teoria do campo electromagnético:
equações de Maxwell; aproximações de zona distante; teoremas de reciprocidade. 3-Parâmetros das antenas: diagrama
de radiação, directividade, rendimento, ganho, impedância, largura de banda, área efectiva, comprimento efectivo,
polarização, temperatura de ruído. 4-Antenas Lineares: dipolos, monopolos, dipolo dobrado; sistemas de adaptação.
5-Antenas de "loop": loops de pequena e de grande dimensão. 6-Agregados lineares: agregados uniformes; agregados
de Dolph- Chebyshev; síntese de factores espaciais. 7- Computação electromagnética: equações integrais e resolução
pelo método dos momentos; método de diferenças finitas no domínio do tempo - FDTD. 8-Antenas de onda progressiva:
fio longo, V´s e rômbicas. 9-Hélices: modo normal e modo axial. 10-Antenas de abertura: teoremas de equivalência;
aberturas rectangulares e circulares ...

6.2.1.5. Syllabus:
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1-Introduction: overview of antennas and its applications; antennas in communication systems. 2-Electromagnetic
fundamentals: Maxwell´s equations; radiation zones; far-field approximations; reciprocity theorems. 3-Antenna
parameters: radiation pattern, directivity, efficiency and gain, impedance, bandwidth, antenna aperture, effective length,
polarization, equivalent noise temperature. 4-Linear antennas: dipoles; monopoles; folded dipole: impedance matching
techniques. 5-Loop Antennas: small and large loops. 6-Linear antenna arrays: uniform broadside, end-fire and phased-
arrays; Dolph-Chebychev designs; array factor synthesis. 7- Computational electromagnetics: current integral equations
and solution by methods of moments; finite differences in time domain methods - FDTD. 8-Travelling wave antennas: long
wire, V´s e rhombic antennas. 9-Helical antennas: normal mode and axial mode. 10- Aperture antennas : equivalence
theorems; rectangular and circular apertures; electromagnetic h ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exames (c/ consulta de bibliografia): 2 Testes (c/ c); 2º teste em data coincidente com 1º exame. Trabalho facultativo:
grupos de 2 alunos; conta só em caso de melhoria de nota; peso 2/5.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exams (with bibliography support) books and course notes): 2 Tests (as previous); 2nd test coincident with 1st exam.
Project (optional): groups of 2 students; weight 2/5; contributes to the final mark in case of benefit.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antenna Theory, C.A. Balanis , 2005, John Wiley

Mapa IX - Alta Tensão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Alta Tensão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Nunes Padilha de Castro Correia de Barros (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Eduarda de Sampaio Pinto de Almeida Pedro (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Eduarda de Sampaio Pinto de Almeida Pedro (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introdução aos problemas fundamentais da Alta Tensão pela caracterização dos equipamentos, das solicitações
dieléctricas a que são sujeitos numa rede de transmissão de energia eléctrica e das metodologias adoptadas para a sua
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protecção.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The High Voltage fundamental problems are introduced, the power system equipment is characterised, the stresses
applied to the equipment are identified and the protection methodologies are analysed.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução 2. Os meios isolantes nas Tecnologias de Alta Tensão 2.1 Dieléctricos gasosos 2.2 Dieléctricos sólidos 2.3
Dieléctricos líquidos 3. Isoladores 4. Sobretensões em Sistemas de Energia Eléctrica 4.1 Sobretensões representativas
para a coordenação de isolamento 4.2 Propagação de sobretensões 4.3 Sobretensões de origem atmosférica 4.4
Deformação de sobretensões 5. Pára-raios 6. Cabos de guarda 7. Eléctrodos de terra 8. Descarregadores de
sobretensões 9. Coordenação de isolamento

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introdution 2. High Voltage insulating materials 2.1 Gaseous dielectrics 2.2 Solid dielectrics 2.3 Liquid dielectrics 3.
Insulators 4. Overvoltages on Power Systems 4.1 Representative overvoltages for insulation coordination 4.2
Overvoltages propagation 4.3 Lightning overvoltages 4.4 Overvoltages deformation 5. Lightning Arresters 6. Shield Wires
7. Grounding Systems 8. Surge Arresters 9. Insulation Coordination

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final escrito (100%) ou 2 testes (50% cada).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final written exam (100%) or 2 written tests (50% each).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Notas de Apoio às aulas, , ,

Mapa IX - Mecânica e Ondas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica e Ondas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Morais Salgueiro Teixeira de Abreu (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Domingos Santos do Sacramento (98.0), Rodrigo Teixeira Dias de Abreu (91.0), David Pacheco Resendes (42.0),
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Vasco António Dinis Leitão Guerra (28.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pedro Domingos Santos do Sacramento (98.0), Rodrigo Teixeira Dias de Abreu (91.0), David Pacheco Resendes (42.0),
Vasco António Dinis Leitão Guerra (28.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina apresenta os conceitos e princípios básicos da mecânica clássica, dos fenómenos ondulatórios, e da
relatividade restrita, reforçando a compreensão desses conceitos através de aplicações ao mundo real. Os alunos
deverão ter a capacidade de manipular esses conceitos e saber aplica-los à resolução de problemas. Os estudantes
serão motivados por exemplos de aplicação dos princípios da física noutras áreas do conhecimento científico e
tecnológico. O ensino teórico-prático será complementado com a realização de trabalhos laboratoriais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The principles and basic concepts of classical mechanics, wave phenomena and special relativity are presented. The
understanding of those concepts will be reinforced using real world applications. The students should be able to
manipulate those concepts and apply them to solve problems. The students will be motivated with examples of the
application of physical principles to other areas of science and technology. The course will include laboratorial work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Descrição do movimento no espaço e no tempo. Cinemática. Movimento relativo. Dinâmica (Mecânica Newtoniana):
Princípio de inércia; Conceitos de massa e força; Acção e reacção.

2.Leis de conservação e simetrias do espaço-tempo. Conservação da energia (mecânica), do momento linear e do
momento angular. Energia cinética e energia potencial.

3.Interacção mecânica entre sistemas. Forças exteriores. Centro de massa. Trabalho duma força. Sistemas conservativos
e dissipativos. Movimento de sistemas de partículas.

4.Movimento do corpo rígido: velocidade e aceleração angular; rotação do corpo rígido; Torque ou momento de uma
força. Momento de inércia.

5.Estabilidade de sistemas. Oscilações harmónicas simples. Oscilações com atrito e forçadas.

6.Ondas. Propagação de ondas. Velocidade de propagação, amplitude, frequência e fase. Equação de onda. Ondas
transversais e ondas longitudinais.
...

6.2.1.5. Syllabus:
1. Description of motion in space and time. Kinematics. Relative motion. Dynamics (Newtonian Mechanics): Principle of
inertia; Concepts of mass and force; Action and reaction.

2. Conservation laws and space-time symmetries. Conservation of (mechanical) energy, linear momentum and angular
momentum. Kinetic and potential energy.

3. Mechanical interaction between systems. External forces. Center of mass. Work of a force. Conservative and
dissipative systems. Motion of systems of particles.

4. Rigid body motion. Angular velocity and aceleration. Rigid body rotation. Torque. Moment of inertia.

5. Stability of systems. Simple harmonic oscilations. Damped and forced oscillations.

6. Waves. Wave propagation. Propagation velocity, amplitude, frequency and phase. Wave equation. Longitudinal and
transversal waves.

7. Fluids: Hidrostatic pressure. Archimedes principle.

8. Special relativity. Speed of light in vacuum. Lorentz and Galileu transfo ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórico-prática será avaliada por testes e/ou exame final contando 75% para a nota final.
A componente laboratorial será avaliada por relatórios entregues no fim de cada sessão, contando 25% para a nota final.
Será exigida a nota mínima de 8.50 a cada componente para aprovação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The student evaluation by tests and/or final exam has a 75% weight on the final grade.
The laboratory reports will be due at the end of each laboratory session, and will have a 25% weight on the final grade.
To pass the course a minimum grade of 8.50/20 from both evaluation components (test and/or exam and laboratory) will
be required.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Physics for Scientists and Engineers, Raymond A. Serway, John W. Jewett, 2004, ISBN: 0-53-440842-7
Introdução à Física, J.D. Deus et al, 2000, ISBN: 972-7730-35-3
Fundamentals of Physics, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, 2004, ISBN: 0-471-23231-9
Physics for Scientists and Engineers, P.A. Tipler, 2003, ISBN: 0-71-674389-2"

Mapa IX - Projecto de Sistemas Digitais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto de Sistemas Digitais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Ferreira Godinho Flores (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos as competências para:
· Projectar de modo estruturado sistemas electrónicos digitais de complexidade média.
· Compreender e aplicar as técnicas fundamentais de síntese e optimização a nível arquitectural.
· Simular e sintetizar sistemas digitais utilizando linguagens de especificação de hardware.
· Compreender e utilizar as funcionalidades das ferramentas de projecto assistido por computador.
· Implementar sistemas digitais utilizando dispositivos lógicos programáveis (FPGAs e PLDs).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students with the knowledge and skills required to:
? Design digital electronic systems of medium complexity,
? Understand and apply the fundamental techniques of architectural synthesis and optimization,
? Simulate and synthesize digital systems using hardware design languages.
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? Understand and use computer-aided design tools,
? Implement digital systems using programmable logic devices (FPGAs and PLDs).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao projecto estruturado de sistemas electrónicos digitais utilizando dispositivos lógicos programáveis
(FPGAs e PLDs). Introdução às ferramentas de projecto assistido por computador.
Especificação e modelação de projecto utilizando linguagens de descrição de hardware. Conjunto fundamental de
elementos VHDL para modelação e síntese automática de circuitos combinatórios e sequenciais.
Arquitecturas de sistemas de microprocessamento digital. Estratégias para optimização de arquitecturas.
Síntese arquitectural: técnicas básicas de escalonamento, alocação e atribuição de recursos.
Técnicas de redução do consumo de potência. Metodologias de sincronização temporal.
Metodologias de síntese lógica: síntese de máquinas de estado, optimização lógica e mapeamento tecnológico; unidades
de controlo e unidades de dados; síntese de circuitos pipelined.
Técnicas de simulação lógica e funcional.
Tecnolo ...

6.2.1.5. Syllabus:
?Introduction to structured design of digital electronic systems using programmable logic devices (FPGAs and PLDs).
Introduction to computer-aided design tools.
?Design specification and modeling using hardware description languages. Fundamental VHDL elements for simulation
and synthesis of combinational and sequential circuits.
?Digital microprocessing architectures. Strategies for architectural optimization.
?Architectural synthesis: scheduling, allocation and resource binding.
?Techniques for reducing power consumption. Methodologies for timing synchronization.
? Logic synthesis: sequential synthesis, logic optimization and technology mapping; control units and datapaths;
synthesis of pipelined circuits.
?Techniques for logic and functional simulation.
?Programmable logic device technologies.
?Logic devices based on static memory programmable technologies.
?Asynchronous circuits: implementation techniques, handshaking protocols and arbiters. Global ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A nota final é obtida por avaliação contínua através da realização de 3 projectos de desenvolvimento em laboratório, com
discussão oral (por grupo) dos relatórios de projecto e da matéria leccionada correspondente. A avaliação contínua pode
ser complementada por um exame final de síntese de toda a matéria leccionada que contribuirá até um máximo de 50%
para a nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
3 Laboratory projects and examination.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
RTL Hardware Design Using VHDL, Pong P. Chu, 2006, John, Wiley & Sons
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Mapa IX - Electrónica II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrónica II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marcelino Bicho dos Santos (59.64), Maria Helena da Costa Matos Sarmento (84.21000000000001)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Gonçalo Nuno Gomes Tavares (47.879999999999995), Paulo Ferreira Godinho Flores (69.30000000000001)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Gonçalo Nuno Gomes Tavares (47.879999999999995), Paulo Ferreira Godinho Flores (69.30000000000001)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos a competência para:
1) projectar sistemas electrónicos analógicos com realimentação;
2) analisar a estabilidade de sistemas electrónicos analógicos com realimentação;
3) projectar circuitos electrónicos digitais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this discipline is to develop the skills required to understand, design and analyze basic electronic circuits. The
student will be able to project and execute small-scale general purpose electronic systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Realimentação e Estabilidade
Tipos de realimentação e seu efeito na sensibilidade das características de
sistemas. Topolgias de realimentação. Estabilidade em função do ganho de
retorno. Diagrama de Nyquist. Margem de ganho e de fase. Efeito na resposta
em frequência.
2. Filtros Analógicos e Digitais
Projecto de funções de transferência com aproximação de Butterworth e de
Chebyshev. Outras funções de transferência por transformações de frequência
de funções passa-baixo. Realização de filtros passivos e activos por simulação
directa (GIC). Secções biquadráticas. Funções de transferência de sistemas
digitais. Realização de filtros digitais.
3. Osciladores
Critério de Barkausen. Estabilidade da frequência e da amplitude de oscilação.
Circuitos osciladores: ponte de Wien, desvio de fase e LC. Osciladores de
relaxação. Osciladores controlados por tensão (VCO). Aplicações.
4. I ...

6.2.1.5. Syllabus:
1. Feedback and Stability:
Feedback types. Feedback impact on the characteristics of amplifier networks. Feedback topologies. Stability: the
Nyquist plot, the effect of feedback on the amplifier poles, gain and phase margins. Compensation.

2. Analog and Digital Filters:
Filter types. Transfer functions: Butterworth and Chebyshev approximations. Transfer functions obtained from frequency
transformation of low pass functions. Realization of active and passive filters by direct simulation (GIC). Biquadratic
sections with passive and active RLC circuits. Digital filters: transfer functions and implementation.

3. Oscillators:
The Barkhausen criterion. Amplitude and frequency stabilization of the oscillations. Oscillator circuits: Wien-Bridge,
Phase Shift and LC. Relaxation oscillators. Voltage Controlled Oscillators. Applications.

4. Introduction to Electronic Digital Systems Design
Flux of digital systems design. FPGA architectures. Verilog langua ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Componente laboratorial: quatro trabalhos de laboratório realizados em grupos de
três alunos (20%), dois testes de laboratório individuais (30%). Nota mínima de 9
valores.
Componente teórico-prática: exame ou dois testes (50%). Nota mínima de 9
valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This discipline has two mandatory components: Theoretical component (T) and Laboratory component (L).
The minimum grades are T=8 and L=10. The final grade (NF) is computed as NF = 50% T + 50% L.

The grade in the T component may be obtained in either one of two exclusive ways:
1) one mid-term test (scheduled for saturday, April 30, 9h30) and one final test (date is yet to be defined). The second test
coincides with the first exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Filtros, Moisés Piedade, 2001, Textos de filtros
Microelectronic Circuits, Adel S. Sedra e Kenneth C. Smith, 1998, Oxford University Press, 4ª Edição"

Mapa IX - Filtros Analógicos e Digitais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Filtros Analógicos e Digitais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Maria Canavarro Menéres Mendes de Almeida (72.03)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final, o aluno deverá saber implementar um filtro não adaptativo, quer seja activo, digital ou com condensadores
comutados, a partir das especificações em frequência. Deverá também saber desenhar uma arquitectura de um filtro
adaptativo, incluindo algoritmos de gradiente ou RLS.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end, the student should know how to design and implement an active, digital, or switched capacitors filter from its
frequency specifications. The student should also know how to design an adaptive filter with a gradient or RLS algorithm.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÃO 2. CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO 3. FILTROS COM AMOSTRAGEM 4. FILTROS DIGITAIS 5.
CONDENSADORES COMUTADOS 6. FILTROS ACTIVOS 7. SIMULAÇÃO OPERACIONAL 8. SIMULAÇÃO DIRECTA 9.
FILTROS ADAPTATIVOS

6.2.1.5. Syllabus:
1. INTRODUCTION 2. FILTER APPROXIMATIONS 3. SAMPLED FILTERS 4. DIGITAL FILTERS 5. SWITCHED CAPACITORS 6.
ACTIVE FILTERS 7. THE LEAP-FROG METHOD 8. DIRECT SIMULATION AND THE BRUTON METHOD 9. ADAPTIVE
FILTERS

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Exames finais com consulta - 70 % - Avaliação da componente Laboratorial - 30% (Nota mínima na avaliação teórica - 9
valores, numa escala 0-20)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
FAD examination method is: ? Final exam with consulting - 70 % - Laboratory evaluation - 30% (Minimum classification in
exam: 9 in a 0-20 scale)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Transparências das Aulas Teóricas, M. SILVA, J. GERALD, 2002, IST
Adaptive Filter Theory, Third Edition, S. HAYKIN, 1996, Prentice-Hall
Digital Signal Processing ? A Practical Approach, Second Edition, E. C. IFEACHOR, B. W. JERVIS, 2002, E. C. IFEACHOR,
B. W. JERVIS
Design of Analog Filters: Passive, Active RC, and Switched Capacitor, R. SCHAUMANN, M. S. GHAUSI, K. R. LAKER,
1990, Prentice-Hall"

Mapa IX - Probabilidades e Estatística

6.2.1.1. Unidade curricular:
Probabilidades e Estatística

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Pacheco Pires (2.1), Paulo José de Jesus Soares (63.0), Maria da Conceição Esperança Amado (105.0)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Maria Nobre Vilhena Nunes Pires de Melo Parente (42.0), Ana Cristina dos Santos Freitas Barqueira (63.0), Giovani
Loiola da Silva (21.0), Rita Duarte Pimentel (0.0), Paulo José de Jesus Soares (84.0), Isabel Maria Alves Rodrigues (21.0),
Delfina Rosa Moura Barbosa (105.0), Maria da Conceição Esperança Amado (0.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Maria Nobre Vilhena Nunes Pires de Melo Parente (42.0), Ana Cristina dos Santos Freitas Barqueira (63.0), Giovani
Loiola da Silva (21.0), Rita Duarte Pimentel (0.0), Paulo José de Jesus Soares (84.0), Isabel Maria Alves Rodrigues (21.0),
Delfina Rosa Moura Barbosa (105.0), Maria da Conceição Esperança Amado (0.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Iniciação ao estudo da teoria das probabilidades e inferência estatística, tendo em vista a compreensão e aplicação dos
seus principais conceitos e métodos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To learn the basic concepts in Probability Theory and Statistical Inferencce and the reasoning and calculus technics that
enables its application to practcal situaptions. Other objectives: To formalize problems involving the result of random
experiments. To identify the probabilistic models that apply. To calculate probabilities and moments when the model is
known. To recognize the difference between a random variable and its concretization. To determine maximum likelihhood
estimators.To build and understand a confidence interval.Hypothesis testing and testing for goodness of fit: procedure
and decision making. To know how to apply these concepts to a simple linear regression model.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos básicos: Experiência Aleatória. Acontecimentos. Conceitos frequencista e subjectivista de probabilidade.
Axiomática de Kolmogorov . Probabilidade condicionada. Independência Teorema de Bayes.
Variáveis aleatórias: Função de distribuição. Variáveis aleatórias discretas e contínuas. Valor esperado, variância e
outros parâmetros. Distribuições discretas e contínuas usuais.
Distribuições conjuntas e complementos: Distribuições conjunta, marginais e condicionadas. Independência. Correlação.
Aproximações entre distribuições. Teorema do limite central. Lei dos Grandes Números.
Amostragem e estimação pontual: Estatística descritiva versus indutiva. Amostra aleatória. Estatísticas. Estimação
pontual. Propriedades dos estimadores. Método da máxima verosimilhança. Distribuições amostrais da média e
variância.
Estimação por Intervalos: Noções bá ...

6.2.1.5. Syllabus:
Basic Concepts: Random Experiments; Sample Spaces; Events; Interpretations of Probability; Axioms of Probability;
Addition Rules; Conditional Probability; Multiplication and Total Probability Rules; Independence; Bayes? Theorem.
Random Variables: Cumulative Distribution Functions; Discrete and Continuous Random Variables; Mean and Variance;
Discrete Uniform, Bernoulli, Binomial, Geometric, Hyper-geometric and Poisson; Continuous Uniform, Normal,
Exponential.
Joint Probability Distributions and Complements: Joint, Marginal and Conditional Probability Distributions;
Independence; Covariance and Correlation; Linear Combination of Random Variables; Theorem Limit Central and the Law
of Large Numbers.
Sampling and Point Estimation of Parameters: Data Description; Random Sampling; Statistics; Point Estimation;
Properties of the Estimator; Method of Maximum Likelihood; Sampling Distribution of Means; Sampling Distribution of
Varianc ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição da matéria complementadas com sessões
de resolução de problemas nas aulas práticas, individuais ou em grupo.
A avaliação combina uma componente de avaliação contínua nas aulas
práticas (opcional) e avaliação escrita dividida por 2 testes.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The topics covered in this course are discussed in larger lectures, while students meet to discuss problems and
examples in smaller problem
sessions where they can also work in groups. Evaluation combines grades
from the problems session (optional) and 2 written midterm exams.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
3a. edição, Elsevier/Academic Press; 3a.edição. Wiley & Sons

Mapa IX - Sinais e Sistemas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sinais e Sistemas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Henrique Martins Borges de Almeida (126.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Isabel Maria Gonçalves Lourtie (84.0), Eduardo José Ramos Morgado (84.0), Pedro Manuel Quintas Aguiar (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Isabel Maria Gonçalves Lourtie (84.0), Eduardo José Ramos Morgado (84.0), Pedro Manuel Quintas Aguiar (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir a capacidade de analisar e manipular sinais e sistemas lineares e invariantes no tempo através das suas
representações no domínio do tempo, frequência, e das transformadas de Fourier e de Laplace.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire the ability of analyzing and manipulating signals and linear time-invariant systems in both the time and
frequency domains, and of using system representations based on the Fourier and the Laplace transforms.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Sinais e Sistemas contínuos e discretos. Propriedades de sinais e de sistemas. Sistemas Lineares e Invariantes no
Tempo (SLITs). Propriedades dos SLITs: causalidade e Estabilidade. Transformadas de Laplace e de Fourier. Série de
Fourier. Amostragem e reconstrução de sinais. Representação de SLITs no domínio do tempo e das transformadas:
resposta impulsional, equações diferenciais e função de transferência. Respostas no tempo e na frequência de SLITs
contínuos. Influência da localização de polos na resposta do sistema.

6.2.1.5. Syllabus:
Continuous and discrete time signals and systems. Properties of signals and systems. Linear time-invariant (LTI)
systems. LTI systems' properties: causality and stability. Laplace and Fourier transforms. Fourier series. Sampling and
reconstruction of signals. Representation of LTI systems in the time and transform domains: impulse response,
differential equations and transfer function. Time and frequency responses of continuous-time systems. Effect of pole
and zero locations on the system's response.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
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competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dois testes com pesos de, respectivamente, 40% e 60%, ou exame final. Cada teste engloba toda a matéria dada até ao
momento. O 2º teste é coincidente com o 1º exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Two tests weighting, respectively, 40% and 60% of the final score. Each test addresses all subjects lectured until then.
The second test and the first exam will be done simultaneously.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Sinais e Sistemas, 2ª edição, Isabel Lourtie, 2007, Escolar editora

Mapa IX - Fotónica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fotónica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel dos Reis Paiva (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conceitos fundamentais: formulação relativista da electrodinâmica e óptica relativista; modelo atómico da dispersão,
amplificação laser e lasers semicondutores; fibras ópticas e acoplamento óptico; sistemas de comunicação óptica
convencionais e com solitões; meios anisotrópicos. Simulação numérica da propagação de impulsos em fibras ópticas:
regimes linear e não-linear.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Fundamentals of Photonics: relativistic formulation of classical electrodynamics; Lorentz-Drude model; laser
amplification and semiconductor lasers; optical fibers and directional coupling; optical communication systems; fiber
solitons; anisotropic media

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução. Cálculo diádico, tensores, formas diferenciais e álgebra geométrica (de Clifford). Formulação relativista da
electrodinâmica. Óptica relativista. Introdução aos métodos variacionais; aplicação às fibras ópticas de perfil variável.
Teoria elementar da dispersão material: modelo de Lorentz. Cavidades e filtros de Fabry-Perot. Conceitos fundamentais
da mecânica quântica: espaços de Hilbert, notação de Dirac, operadores e relações de incerteza. Amplificação laser.
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Lasers semicondutores: emissão de impulsos por modulação directa da corrente de injecção.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction. Dyadic analysis, tensor analysis, differential forms and (Clifford) geometric algebra. Relativity and classical
electrodynamics. Variational methods. The Lorentz-Drude model; dispersion. Optical cavities. Fundamentals of quantum
optics. Semiconductor lasers. Optical fibers: modal analysis; dispersion management; directional coupling. Numerical
simulations using FFT. Introduction to nonlinear fiber optics. Fiber solitons. Split-step Fourier method. Anisotropic media
and electro-optic devices.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação ordinária tem duas componentes: (1) uma componente T de avaliação contínua - através da realização, ao
longo do semestre, de dois trabalhos de grupo (cada grupo com um máximo de três alunos); (2) uma componente E
correspondente à existência de duas datas de exame final. A nota final F será obtida com base na fórmula F = 0.25 * T +
0.75 * E.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The grading is based on two components: (i) continuous grading (projects); (ii) final examinations. The final grade F is
evaluated according to the formula: F = 0.75 * E + 0.25 * W (E = the grade from exams; W = the grade from projects).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Apontamentos de Fotónica, Prof. Carlos R. Paiva, 2005, Ver secção designada «Apontamentos».

Mapa IX - Introdução à Investigação e ao Projecto em Engenharia Electrotécnica e de Computadore

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Investigação e ao Projecto em Engenharia Electrotécnica e de Computadore

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonel Augusto Pires Seabra de Sousa (0.0), António José Castelo Branco Rodrigues (0.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo (0.0), Jorge Manuel dos Santos Ribeiro Fernandes (0.0), Rui Manuel Rodrigues
Rocha (0.0), Teresa Maria Canavarro Menéres Mendes de Almeida (0.0), Horácio Cláudio de Campos Neto (0.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo (0.0), Jorge Manuel dos Santos Ribeiro Fernandes (0.0), Rui Manuel Rodrigues
Rocha (0.0), Teresa Maria Canavarro Menéres Mendes de Almeida (0.0), Horácio Cláudio de Campos Neto (0.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Desenvolver a capacidade de análise e resolução de problemas específicos de Engenharia Electrotécnica e de
Computadores.
Desenvolver a capacidade de realização de um projecto de engenharia que integre os conhecimentos adquiridos ao
longo do curso.
Desenvolver a capacidade de realizar investigação para resolver problemas novos e complexos que se colocam na área
da Engenharia Electrotécnica e de Computadores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To promote the capability to analyse and solve problems relevant in the context of the Electrical and Computer
Engineering.
To promote the capability to implement systems that allow the integration of knowledge acquired along the course.
To promote the capability to perform research in order to solve complex and new problems in the area of Electrical and
Computer Engineering.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Métodos de análise e de modelação de problemas de engenharia.
Metodologias de desenvolvimento e realização de projecto.
Conceitos de introdução à investigação.
Metodologias de pesquisa e desenvolvimento científico.
Elaboração de documentação técnica.

6.2.1.5. Syllabus:
Engineering problems: analysis and modelling.
Methodologies for design development and implementation.
Introduction to the Research Activity
Research approaches.
Technical documentation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação dos resultados de progresso do trabalho de dissertação/projecto.
Defesa do Projecto perante um Júri (tendo em vista a preparação de uma dissertação de mestrado).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment of progress results.
Presentation and discussion of the project to a Jury (according to the requirements).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Scientific and technical papers and reports.

Mapa IX - Análise de Circuitos
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise de Circuitos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António Marinho Brandão Faria (139.5009)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Pedro Castilho Pereira Santos Gomes (63.0), Teresa Maria Canavarro Menéres Mendes de Almeida (42.0), Paulo
Ferreira Godinho Flores (63.0), Manuel Ventura Guerreiro das Neves (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Pedro Castilho Pereira Santos Gomes (63.0), Teresa Maria Canavarro Menéres Mendes de Almeida (42.0), Paulo
Ferreira Godinho Flores (63.0), Manuel Ventura Guerreiro das Neves (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A importância de AdC dispensa longas justificações. É uma UC obrigatória em qualquer escola universitária onde se
ministrem cursos de engenharia electrotécnica. Tra-ta-se de uma UC, da área dos fundamentos, que tem como objectivo
genérico proporcio-nar formação básica -transversal às diversas especialidades em EEC- na área dos cir-cuitos
eléctricos em regime estacionário ou quase estacionário.
No final do semestre os alunos devem ter adquirido competências suficientes para, perante um circuito, uma rede, ou
uma associação de sistemas de 2-portas, lineares, conseguirem formular as respectivas equações de funcionamento nos
domínios do tempo e da frequência e, resolvê-las -determinando as respectivas tensões e correntes eléctri-cas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The relevance of a Circuit Analysis course spares long justifications. It is a mandatory course in every electrical
engineering university. Circuit Analysis is a founda-tions course, whose general purpose is to provide basic cross-
disciplinary education in the area of stationary and quasi-stationary electric circuits.
By the end of the semester, students, when presented with a linear electric circuit, a network, or a two-port network
association, should be able to analyze and formulate their governing equations in the time- and frequency-domain, and
have them solved, in terms of the corresponding currents and voltages.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa de Análise de Circuitos está condicionado pela localização da UC na estrutura curricular do MEEC. Por um
lado falta o suporte físico do electromagnetismo e faltam as ferramentas matemáticas da análise diferencial e da análise
complexa. Em con-trapartida não faz sentido, em AdC, abordar em profundidade matérias que virão a ser oferecidas e
desenvolvidas nos programas das UCs situadas a jusante.
O programa de AdC desdobra-se em 7 capítulos.
Cap. 1 - Circuitos Eléctricos Lineares: Conceitos Fundamentais
Grandezas eléctricas (carga eléctrica, intensidade de corrente, tensão, potência e energia). Elementos activos
(geradores/fontes independentes e dependentes). Elementos passivos (resistência, bobina e condensador). Conservação
da energia. Linearidade e sobreposição.
Cap. 2 - Análise Elementar de Circuitos Res ...

6.2.1.5. Syllabus:
The content of the course program is critically dependent on its particular location in the curricular structure of the
MEEC. On the one hand the physics support from electromagnetism, as well as the mathematical tools provided by
differential and complex analysis, is missing. On the other hand it makes little sense to go deep into certain subject
matters that will be detailed and dealt with in other courses that are offered afterwards.
The program of Circuit Analysis unfolds into seven chapters.
Chap. 1 -Linear Electric Circuits: Fundamental Concepts
Electric quantities (electric charge, current intensity, voltage, power and energy). Active components (independent and
dependent sources). Passive components (resistor, inductor, and capacitor). Energy conservation. Linearity and
superposition principles.
Chap. 2 -Introduction to Direct Current Analysis of Resistive Circuits
Kirchhoff?s Laws (KCL e KVL). Series and parallel combinations. Voltag ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
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syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
2 testes escritos, sem consulta, durante o período lectivo (50% de peso para cada um).
1 exame de recurso sobre toda a matéria, escrito, sem consulta.
A aprovação requer nota superior a 9,5/20.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
2 written tests, taking place during the lecture period, (each test weighting 50%).
1 final examination (written), covering the entire program, for the students who failed the tests.
Students are passed if the final grade is at least 9.5/20.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Análise de Circuitos , J. A. Brandão Faria , 2011, IST
Colecção de Problemas de Análise de Circuitos , Teresa Mendes de Almeida , 2011, (Online)"

Mapa IX - Sistemas Electrónicos de Processamento de Sinal

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Electrónicos de Processamento de Sinal

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Gomes Tavares (63.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Projectar sistemas para adquirir e processar sinais contínuos ou discretos no tempo. Realizar circuitos para processar
sinais contínuos em amplitude e no tempo, discretos no tempo e digitais (discretos no tempo e na amplitude). Ensinar
técnicas de processamento de sinal adequadas aos diferentes tipos de processadores de sinal.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of the discipline is to provide the student with the knowledge and skills required to understand the techniques of
digital signal processing. The student will learn how to translate the resolution of specific tasks, traditionally
implemented in the analog domain, into a digital framework in which the resolution is accomplished by suitable
programming of specific digital signal processors.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Amostragem e aquisição de sinais: Amostragem de sinais passa-baixo e passa-banda. Ruído de sobreposição espectral.
Conversores A/D e D/A. Ruído de quantificação. Processamento de sinais: Processamento de sinal multi-ritmo, com
ênfase na aplicação aos moduladores e desmoduladores digitais de rádio-frequência (software radio). Transformações
de frequência analógico ↔ digital. Transformadas de Hilbert, Fourier e ôndulas. Projecto de filtros digitais e de
osciladores. Malhas de captura de fase digitais e aplicações. Controlo automático digital de amplitude. Moduladores e
desmoduladores digitais. Sincronismo de portadora em sistemas de comunicação digital. Filtros adaptativos: estruturas
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e algoritmos de adaptação. Igualização adaptativa. Cancelamento adaptativo de eco e de ruído. Processadores de sinal:
Arquitecturas eficientes para processamento de sinal. Representação numérica. Efeito da quantificação. Estudo
detalhado do processador TMS320Cx ...

6.2.1.5. Syllabus:
Lowpass and bandpass sampling and signal acquisition. Aliasing. A/D and D/A signal converters. Quantification noise.
Multirate signal processing and softwre radio. Analog to digital signal transformations. Fourier. Hilbert and Wavelet
transforms. Digital filter design and synthesis. Digital oscillators and phase locked loops. Digital modulators and
demodulators. Synchronization systems for digital communication. Adaptive signal processing with applications to echo
and noise cancelling and signal equalization. Efficient arquitechtures for digital signal processing. Numerical
representation. Quantification effects. The DSP320Cxx family of digital signal processors.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização obrigatória de 4 trabalhos de laboratório.
Realização de dois testes: o 1º teste a meio do semestre e o 2º teste coincidente com a 1ª data de exame.
A nota final é calculada como a média ponderada dos testes ou do exame (50%) e do laboratório (50%).
A nota mínima na média dos 2 testes ou no exame é de 8 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This discipline has two mandatory components: Theoretical component (T) and Laboratory component (L).
The minimum grades are T=8 and L=10. The final grade (NF) is computed as NF = 50% T + 50% L.

The grade in the T component may be obtained in either one of two exclusive ways:
1) one mid-term term (scheduled for tuesday, April 26) and one final test (date is yet to be defined). The second test
coincides with the first exam.
The two tests have equal weight.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Digital Signal Processing: A Practical Approach, Barrie W. Jervis, Emmanuel C. Ifeachor , 2001, Prentice Hall, 2ª edição
Transparências das aulas teóricas, Gonçalo N. Tavares, 2004, Instituto Superior Técnico"

Mapa IX - Processamento da Fala

6.2.1.1. Unidade curricular:
Processamento da Fala

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Maria Martins Trancoso (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos dominem os princípios e técnicas básicas da codificação, síntese e reconhecimento de fala.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course students are supposed to know the basic principles and techniques of speech coding, synthesis
and recognition.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A matéria encontra-se estruturada em 7 capítulos. No primeiro capítulo, de carácter introdutório, apresentam-se os
objectivos da disciplina e as principais aplicações da síntese e do reconhecimento de fala e revêm-se os conceitos
necessários de PDS (processamento digital de sinais). No segundo capítulo, discute-se de uma forma necessariamente
breve o modo como os humanos geram e interpretam fala, descrevendo os mecanismos de produção e audição da fala e
incluindo algumas noções sobre percepção. Os 4 capítulos seguintes estudam o modo como os computadores simulam
esse funcionamento humano, incluindo sucessivamente, técnicas de análise do sinal de fala, modelos de codificação e
metodologias de conversão texto-fala (síntese) e fala-texto (reconhecimento). Este último capítulo inclui não só a área do
reconhecimento da fala propriamente dito, mas também a área do reconhecimento do orador e da língua. O capítulo final
é dedicado a aplica ...

6.2.1.5. Syllabus:
Spoken Language Processing The course is structured into 7 chapters. The first introductory chapter presents the goals
of the course, and the main applications of spoken language processing. It also briefly reviews the digital signal
processing concepts that are needed in this course. The second chapter discusses the way humans generate and
perceive speech, describing the production and audition/perception mechanisms. The next four chapters study the way
computers try to mimic this human performance, including speech signal analysis techniques, speech coding models,
text-to-speech conversion (synthesis) and speech-to-text conversion (recognition) techniques. The last of these four
chapters covers not only the speech recognition area but also the speaker and language recognition areas. The final
chapter frequently includes talks by researchers of other areas of natural language processing (namely from other
faculties) and/or visits to labs. The course is planned for 27 theory cl ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação será feita através de um conjunto de Trabalhos (3) + Mini-testes (3) e uma monografia. Para além dos 3
Trabalhos (T1 a T3), haverá um trabalho inicial, T0, cujo objectivo é familiarizar os alunos com as ferramentas que irão
utilizar na componente prática da disciplina e que não conta para a nota. O trabalho T1 tem por objectivo o
acompanhamento da matéria e a prática com sinais de fala reais logo desde o início do semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation in this course will be done through a set of lab assignments (3), Mini-tests (3), and a monography. Besides
the 3 lab assignments (T1 through T3), there will be an initial lab assignment, T0, whose goal is to help the students get
familiar with the tools that they will use during the lab component of this course. The evaluation of T0 will not influence
the overall score.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Spoken Language Processing: A Guide to Theory, Algorithm and System Development, X. Huang, A. Acero, H. Hon, 2001,
Prentice-Hall

Mapa IX - Processamento Digital de Sinais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Processamento Digital de Sinais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Quintas Aguiar (105.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objectivo desta disciplina é o de fornecer aos alunos os principais conceitos e as ferramentas fundamentais
para o processamento de sinais em tempo discreto. A disciplina de Processamento Digital de Sinais tem uma forte
componente prática, apresentando exemplos ilustrativos dos conceitos teóricos e a sua aplicação em situações reais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of this course is to provide the students with the main concepts and the fundamental tools for discrete-
time digital signal processing. The PDS course has a strong practical component, presenting examples to illustrate the
theoretical concepts and their application to real situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte I ? Transformadas Discretas e Filtragem
1. Sistemas e sinais discretos
2. Transformada z
3. Transformada discreta de Fourier
4. Filtragem digital

Part II ? Processamento de Sinal Baseado em Modelos
5. Sinais aleatórios
6. Estimação de parâmetros
7. Filtragem adaptativa

6.2.1.5. Syllabus:
Part I ? Discrete Transforms and Filtering
1. Discrete signals and systems
2. Z transform
3. Discrete Fourier transform
4. Digital filtering

Part II ? Model Based Signal Processing
5. Random signals
6. Parameter estimation
7. Adaptive filtering

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
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competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta disciplina é de avaliação contínua e é constituída por duas componentes:
1.3 mini-testes + 1 mini-teste de repescagem. Nota mínima=9.5 val – 70% da nota final.
2.13 sessões de laboratórios das quais 10 são avaliadas contando apenas as 8 melhores. Nota mínima=9.5val – 30% da
nota final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Mini-tests – During the semester the students will take 3 (three) mini-tests with open and multi-choice questions. The
set of mini-tests contributes with 70% to the final grade. There is a repetition mini-test at the end of the semester.
2.13 mandatory laboratory sessions. Only 10 are classified and the final grade is obtained with the best eight
classifications. The lab component contributes with 30% to the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Discrete-Time Signal Processing, Alan V. Oppenheim, Ronald W. Schafer, 1999, Prentice-Hall
Fundamentals of Statistical Signal Processing, Volume I: Estimation Theory, Steven M. Kay, 1993, Prentice Hall"

Mapa IX - Modelação Identificação e Controlo Digital

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelação Identificação e Controlo Digital

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel Lage de Miranda Lemos (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alexandre José Malheiro Bernardino (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alexandre José Malheiro Bernardino (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Abordagem integrada do problema de controlo de um sistema físico, incluíndo a modelação do sistema e perturbações,
identificação das suas características, validação dos modelos, projecto de controladores e implementação em
computador. Os alunos terão de efectuar um trabalho prático com um sistema real, onde poderão aplicar os
conhecimentos adquiridos na teoria e relacionar os modelos (aproximações) com a relidade física.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To address the discrete time control problem, including system and disturbance modelling, identification, validation,
discrete controller design and computer implementation. Students will work on a lab project consisting in a real physical
system, where they will apply the acquired knowledge and relate the mathematical models (approximations) with the
physical reality.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aspectos gerais de controlo por computador. Modelos Discretos. Equações às diferenças e função de transferência
discreta. Discretização de sistemas contínuos. Caracterização de perturbações. Modelos ARX e ARMAX. Identificação
não paramétrica. Análise de correlação. Análise espectral. Identificação Paramétrica. Mínimos Quadrados. Mínimos
Quadrados recursivos. Máxima Verosimilhança. Selecção de Ordem. Controlo usando técnicas polinomiais. Leis
Admissíveis. Equações diofantinas. Procedimento de Projecto. Cancelamento de zeros. Influência de observadores.
Predição linear e controlo de variância mínima. Preditores. Funcional de Variância Mínima. Controlo de Variância Mínima
Dessintonizado. Introdução ao Controlo Adaptativo.

6.2.1.5. Syllabus:
Overview of Computer Controlled Systems Discrete-Time Systems. Difference Equations and the Discrete Transfer
Function. Sampling Continuous-Time Systems. Overview of Disturbance Models. ARX and ARMAX models. Non-
Parametric System Identification. Correlation Analysis. Spectral Analysis. Parametric Identification. Least Squares
Methods. Recursive Least Squares. Maximum Likelihood Methods. Model Selection. Controller Design with Polynomial
Methods. Admissible Conditions. Diophantine Equation. Design Procedure. Zero Cancelation. Observer Influence. Linear
Prediction and Minimum Variance Control. Predictiors. Minimum Variance Criteria. Minimum Variance Control. Overview
of Adaptive Control. Introduction to adaptive control.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação consiste num exame, de nota mínima 10 e peso 50%, e num trabalho a efectuar no horário de laboratório em
grupos de 3 alunos (max), avaliado através de relatório, com peso 50%. A nota final do trabalho não poderá ser superior a
6 valores acima da nota do exame.. Os alunos de Época Especial deverão ter realizado o trabalho durante o período de
aulas normal, sendo aplicáveis as normas anteriores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Grading consists on a final exam and a lab project. The exam evaluation weights 50% in the final grading and must be
positive (>=10). At the end of the the students must deliver a small report.
The project evaluation weights the remaining 50% and must not exceed 6 values the exam evaluation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Computer–Controlled Systems: Theory and Design (3rd Ed.), K. J. Astrom e B. Wittenmark, 1997, Prentice-Hall
Acetatos da Disciplina, J. Miranda Lemos, A. Bernardino, 2002, Disponível em WWW"

Mapa IX - Arquitectura de Computadores

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Computadores

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Pedro Filipe Zeferino Tomás (98.07)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Alexandre Crisóstomo Lopes (84.41999999999999), Nuno Filipe Valentim Roma (104.79000000000003), Miguel
Sousa Borges de Almeida (42.21)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo Alexandre Crisóstomo Lopes (84.41999999999999), Nuno Filipe Valentim Roma (104.79000000000003), Miguel
Sousa Borges de Almeida (42.21)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os temas a abordar pela cadeira e sobre os quais o aluno no final da cadeira deve ter noções concretas (num nível
introdutório) são os seguintes:
■ Identificar os componentes fundamentais numa arquitectura de computador e o seu papel no conjunto;
■ Identificar os componentes fundamentais num processador e o seu papel no conjunto;
■ Projectar os componentes fundamentais de um processador elementar;
■Programar um computador em linguagem assembly;
■Aplicar o conceito das interrupções, nomeadamente nas operações de transferência de dados;
■Utilizar uma estrutura hierárquica de memória no contexto das arquitecturas de computadores;
■Identificar as vantagens e restrições inerentes ao funcionamento de um computador decorrentes das evoluções face à
arquitectura original.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student must acquire the following competences (at an introductory level):
■ To identify the main components of a computer architecture and the roles they play;
■ To identify the basic components of a processor and the roles they play;
■ To design the main components of an elementary processor;
■To program a computer using assembly language;
■To use interrupts and to be able to apply them in data transfer operations;
■To use a hierarchic memory system in the context of computer architectures;
■To identify the advantages and drawbacks stemming from the evolution of computer architectures with respect to the
original architecture.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Perspectiva histórica; Unidade de Processamento de Dados, Unidade de Controlo, Unidade Central de Processamento,
Arquitecturas Elementares de um Sistema Computacional, Arquitectura do Conjunto de Instruções, Programação em
Linguagem Assembly, Interrupções, Arquitecturas de CPUs RISC e CISC, Unidades de Entrada/Saída, Unidades de
Memória, Evolução das Arquitecturas de Computadores.

6.2.1.5. Syllabus:
Historical perspective, Data Processing Unit, Control Unit, Central Processing Unit, Elementary Architectures of a
Computing System, Instruction Set Architecture, Assembly Language Programming, Interrupts, RISC and CISC
architectures, Input/Output Units, Memory Unit, Evolutions of Computer Architectures.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação é realizada por testes individuais realizados ao longo do semestre e por trabalhos e projectos de laboratório
realizados em grupo.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The assessment is performed with individual tests taken along the semester and project and laboratory sessions,
executed in group

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Computer Organization and Design, Fourth Edition: The Hardware/Software Interface (The Morgan Kaufmann Series in
Computer Architecture and Design), David A. Patterson, John L. Hennessy, Morgan Kaufmann , 2004, ISBN 1558606041
Logic and Computer Design Fundamentals, Third Edition , Mano & Kime , 2003, Prentice-Hall International, ISBN
013140539X
Arquitectura de Computadores , J. Delgado e C. Ribeiro , 2006, FCA, ISBN 972-722-245-5
""Arquitectura de computadores dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores"", Guilherme Arroz, José Monteiro,
Arlindo Oliveira , 2009, IST Press "

Mapa IX - Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Propagação e Radiação de Ondas Electromagnéticas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Emília Morais da Fonseca e Silva da Costa Manso (84.0), Custódio José de Oliveira Peixeiro (70.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Luís Campos da Silva Topa (18.0012), Maria Hermínia Caeiro Costa Marçal (43.999199999999995), Custódio José
de Oliveira Peixeiro (74.0012), Maria João Marques Martins (68.0176)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Luís Campos da Silva Topa (18.0012), Maria Hermínia Caeiro Costa Marçal (43.999199999999995), Custódio José
de Oliveira Peixeiro (74.0012), Maria João Marques Martins (68.0176)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos uma formação sólida sobre ondas electromagnéticas, na perspectiva da sua utilização nos
sistemas modernos de telecomunicações, radares e redes de computadores. Concretiza-se este objectivo estudando os
conceitos e princípios básicos da propagação guiada e em espaço livre, e de algumas antenas. Aplicam-se os
conhecimentos adquiridos no estudo de sistemas de radar e de radiocomunicações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the students with a solid background in electromagnetic waves from the perspective of their application in
modern telecommunication, radar and computer network systems. Study of guided wave propagation, free space
propagation and simple antenna basic concepts and principles. Application to radar and radio communication systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos Fundamentais
Ondas planas em meio ilimitados. Caracterização de meios dieléctricos e condutores. Polarização. Potência
transportada. Reflexão e refracção em superfícies planas.

Propagação Guiada
Linhas de Transmissão
Efeitos de alta frequência. Linhas de transmissão sem e com perdas. Tensão e corrente ao longo de uma linha. Carta de
Smith. Adaptação de impedâncias.
Guias Metálicos
Guias metálicos de planos paralelos e de secção transversal rectangular. Modos. Equação de dispersão, frequências de
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corte, velocidades de fase e de grupo, diagrama de Brillouin. Transporte de potência e atenuação.
Fibras Ópticas
Modos. Parâmetros normalizados. Fibras ópticas unimodais e multimodais. Dispersão e atenuação. Capacidade de
transmissão de informação.

Radiação
Antenas elementares: dipolo eléctrico de Hertz e espira pequena. Parâmetros fundamentais das antenas. Dipolos
lineares. Mo ...

6.2.1.5. Syllabus:
Fundamentals
Plane waves in unbounded media. Characterization of dielectrics and conductors. Polarization. Energy and power.
Reflection and refraction in a planar interface.

Guided Wave Propagation
Transmission Lines
High frequency effects. Lossless and lossy transmission lines. Voltage and current along a transmission line. The Smith
chart. Impedance matching.
Metallic Waveguides
Parallel plate and rectangular metallic waveguides. Modes. Dispersion equation, cutoff frequencies, phase and group
velocities, Brillouin diagram. Power transportation and attenuation.
Optical Fibers
Modes. Normalized parameters. Single mode and multimode optical fibers. Dispersion and attenuation. Information
transmission capacity.

Radiation
Elemental antennas: Hertz electrical dipole and small loop antenna. Fundamental parameters of antennas. Linear dipoles.
Monopoles. Antenna arrays. Image theory. Mutual coupling.

Application of Electromagnetic Waves
Ra ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação tem 3 componentes: 2 testes e/ou exame (80%), avaliação nas aulas de problemas (10%) e avaliação nas
aulas de laboratório (10%).
Os testes realizam-se a meio e no final do semestre. Na data de exame os alunos podem repescar um dos testes. Nota
mínima de 8,5 valores em cada prova.
A avaliação contínua nas aulas de problemas é constituída por 2 avaliações orais (individuais) e 2 avaliações escritas
(em grupo) da resolução de problemas previamente sorteados.
A avaliação contínua nas aulas de laboratório é constituída pelos 3 relatórios feitos (em grupo) durante as aulas e
entregues no final de cada uma.
Orais obrigatórias para classificações superiores a 17 ou quando o corpo docente não estiver esclarecido.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation has 3 components: 2 written tests and/or a final exam (80%), evaluation in the problem-solving classes
(10%) and evaluation in the laboratory classes (10%).
Written tests in the middle and at the end of the semester. At the final exam date student may repeat one of the written
tests. There a minimum allowed mark of 8.5 (in 20) both for tests and final exam.
The evaluation in problem-solving classes is composed of 2 oral examinations (individual) and 2 written examinations (in
group) of previous assigned solved problems.
The evaluation in laboratory classes is composed of 3 reports written (in group) during the classes, and delivered at the
end of each of them.
Oral examination compulsory for students with marks above 17 or if additional evaluation information is needed.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
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A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Secção de Folhas da AEIST; Addison-Wesley; Secção de Folhas da AEIST

Mapa IX - Transmissão Digital

6.2.1.1. Unidade curricular:
Transmissão Digital

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel de Assis Gusmão Correia (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudar técnicas de transmissão digital correntemente usadas em sistemas de telecomunicações, salientando sempre
tanto as bases teóricas como as aplicações práticas das mesmas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To study digital transmission techniques currently used in telecommunication systems, always emphasizing both
theoretical fundamentals and practical applications.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à transmissão digital em sistemas de telecomunicações. Transmissão digital em banda de base e sobre
portadora sinusoidal: formato PAM, códigos de linha, modulações lineares e não-lineares, modulações monoportadora e
multiportadora; sincronização, igualização e detecção; desempenhos. Codificação de canal: códigos de blocos e códigos
convolucionais, técnicas de controlo de erros, técnicas de modulação codificada (TCM: Trellis-Coded Modulation),
técnicas e algoritmos de descodificação. Sequências aleatórias e pseudo-aleatórias: sequências de Hadamard-Walsh e
de período máximo; aplicações (técnicas de espalhamento de espectro, sincronização e estimação de canal). CDMA
(Code Division Multiple Access): fundamentos e comparações com outras formas de acesso múltiplo. Transmissão
digital via rádio. Transmissão digital em sistemas de comunicações móveis.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to digital transmission in telecommunications systems. Baseband and bandpass digital transmission: PAM
format, line codes, linear and nonlinear modulations, single-carrier and multi-carrier modulation; synchronization,
equalization and detection; performance evaluation. Channel coding: block codes and convolutional codes; error control
techniques; coded modulation techniques (TCM: Trellis-Coded Modulation); decoding techniques and algorithms.
Random and pseudo-random sequences; Hadamard-Walsh sequences and maximal-length sequences; applications
(spread spectrum techniques, synchronization and channel estimation). CDMA (Code Division Multiple Access):
fundamentals and comparisons with other multiple access schemes. Digital radio transmission. Digital transmission
within mobile communication systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
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competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final ou dois testes. O primeiro teste realiza-se no final do Cap. III do programa; o segundo teste será entre o fim
das aulas e o início da época de exames. Está prevista a possibilidade de repescagem relativamente a um dos testes (à
escolha do aluno), na primeira data de exame. Classificações iguais ou superiores a 17 requerem um exame oral
adicional.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final exam or two tests.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Communication Systems, S.Haykin , 2001, 4ª Ed., J.Wiley & Sons

Mapa IX - Sistemas Digitais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Digitais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Filipe Valentim Roma (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Hector Pettenghi (52.5), Rúben Danilo Jesus Cabral (10.5), Pedro Filipe Zeferino Tomás (42.0), Paulo Alexandre
Crisóstomo Lopes (42.0), Helena Isabel Aidos Lopes (42.0), Augusto Júlio Domingues Casaca (0.0), Ricardo Miguel
Ferreira Martins (31.5)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Hector Pettenghi (52.5), Rúben Danilo Jesus Cabral (10.5), Pedro Filipe Zeferino Tomás (42.0), Paulo Alexandre
Crisóstomo Lopes (42.0), Helena Isabel Aidos Lopes (42.0), Augusto Júlio Domingues Casaca (0.0), Ricardo Miguel
Ferreira Martins (31.5)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da cadeira os alunos deverão ser capazes de:
Utilizar sistemas de numeração binária e aritmética binária.
Derivar, manipular e simplificar funções booleanas.
Concretizar funções booleanas com circuitos com portas lógicas simples.
Compreender o funcionamento dos componentes fundamentais dos circuitos combinatórios.
Compreender o funcionamento dos elementos básicos de memória, e utilizar registos e contadores.
Especificar e sintetizar circuitos sequenciais síncronos.
Compreender os conceitos básicos de sincronismo temporal e de nálise de tempos de propagação.
Projectar sistemas digitais de pequena complexidade utilizando componentes combinatórios e sequenciais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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By the end of the course the students are expected to be able to know or be able to do the following:
Work with binary number systems and binary arithmetic.
Derive, manipulate and minimize boolean functions.
Realize boolean functions with networks of logic gates.
Understand the operation of the fundamental building blocks of combinational circuits.
Understand the operation of basic memory elements, and work with registers and counters.
Specify and synthesize synchronous sequential circuits.
Understand basic timing issues, including clocking, timing constraints, and propagation delays.
Design low-complexity digital systems with both combinational and sequential components.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Sistemas de numeração: numeração binária, octal e hexadecimal, operações aritméticas, códigos decimais e
alfanuméricos.
Circuitos lógicos: lógica binária e portas lógicas, álgebra de Boole, funções lógicas, formas de representação
normalizadas, funções incompletamente especificadas, minimização algébrica e por mapas de Karnaugh, circuitos com
portas NAND e NOR.
Elementos básicos de tecnologia: famílias lógicas, portas tri-state, tempos de propagação, lógica de polarização.
Circuitos combinatórios: codificadores, descodificadores, multiplexers, demultiplexers, comparadores, somadores e
subtractores.
Circuitos sequenciais básicos: latches SR e D, flip-flops SR, JK, D e T, flip-flops master-slave e edge-triggered, análise
temporal e sincronização temporal.
Registos e contadores: registos simples, registos de deslocamento, registos multimodo, contadores síncronos e
assíncronos, síntese de contadores, ligaçã ...

6.2.1.5. Syllabus:
Number systems: binary numbers, octal and hexadecimal numbers, arithmetic operations, decimal and alphanumeric
codes.
Logic circuits: binary logic and gates, Boolean algebra, logic functions, standard forms, incompletely specified functions,
algebraic and map minimization, circuits with NAND and NOR gates.
Basic technology elements: logic families, tri-state gates, propagation delays, positive, negative and mixed logic.
Combinational circuits: encoders, decoders, multiplexers, demultiplexers, comparators, adders and subtractors.
Sequential circuits: SR and D latches, SR, JK, D and T flip-flops, Master-slave and edge-triggered flip-flops, timing
analysis and timing synchronization.
Registers and Counters: registers, shift registers, and multimode registers, synchronous and asynchronous counters,
counter synthesis, counter interconnection and expansion.
Synchronous sequential circuits: Mealy and Moore models, state diagrams and state tables, state encoding, c ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- A avaliação é realizada por testes e/ou exame final e por trabalhos de laboratório.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- The assessment is performed with individual tests and/or exam and by laboratory projects.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Logic and Computer Design Fundamentals, Morris Mano, Charles Kime, , 2008, Pearson Prentice-Hall
Introdução à Arquitectura de Computadores, Guilherme Arroz, José Monteiro, e Arlindo Oliveira, 2007, IST Press"

Mapa IX - Electrónica de Potência

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrónica de Potência

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Beatriz Mendes Batalha Vieira Vieira Borges (76.65)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de conhecimento básico sobre conversores electrónicos de potência que lhes permita efectuar um ante
projecto de um conversor.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To transmit the basic power electronics concepts in order to enable the students to realize a first design of a power
electronic converter.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Introdução à Electrónica de Potência: Forma e função: Função de um circuito de potência; Rendimento, Filtragem.
Classificação de Conversores electrónicos de potência; Aplicações.

2 - Dispositivos electrónicos de potência: diodo, tiristor, MOSFET, IGBT. Características estáticas e dinâmicas. Circuitos
de excitação. Protecções.

3 - Rectificadores monofásicos controlados. Modelo de um motor de corrente contínua.

4 - Conversores comutados. Modulação de largura de impulso. Conversores CC-CC e CC-CA. Conversores CC-CC:
redutor, ampliador e ampliador-redutor. Análise nos modos de funcionamento contínuo e descontínuo.

5 - Conversores CC-CC com isolamento galvânico: conversor directo, conversor de retorno, conversor de comutação
alternada, e conversor em ponte. Análise nos modos de funcionamento contínuo e descontínuo.

6 - Componentes magnéticos de al ...

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Introduction to Power Electronics: Form and function of a power electronics circuit; Efficiency; Filtering; Converter
classification. Applications

2 - Power electronic devices: diode, thyristor, MOSFET, IGBT. Static and dynamic characteristics. Drive circuits.
Protections.

3 - One phase controlled rectifiers with different loads: R, RL, RLC and RLE. DC motor model

4 - Switching converters. Pulse width modulation and frequency modulation. DC-DC converters: buck, boost and buck-
boost. Analysis of the continuous and discontinuous conduction modes.

5 ? DC - DC converters with galvanic isolation: direct converter, flyback converter, push pull, bridge and half bridge
converters. Analysis of the continuous and discontinuous conduction modes.

6 - High frequency magnetic components. High frequency Inductor and transformer design.

7 - Control processes for DC-DC converters. Ideal DC model (DC current transformer model). Effici ...
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A. Quatro trabalhos de Laboratório realizados em grupo: Relatórios dos Trabalhos de Laboratório 20% (classificação
mínima 9 valores)
B. Resolução individual de quatro séries de problemas 30%(classificação mínima 9 valores)
C. Exame final 50%(classificaçãp mínima 9 valores)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
A. Four Laboratory Experimental Works (team of 3/4): Reports 20% (minimum score 9)
B. Individual resolution of four series of homework exercises 30%(minimum score 9)
C. Final exam 50%(minimum score 9)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
" Textos de apoio às aulas teóricas.- Transparências utilizadas , Beatriz Vieira Borges, 2003, IST- Área Científica de
Electrónica
""Principles of Power Electronics"" , J. Kassakian, M Schlecht e G. Verghese. , 1991, Addison-Wiley
Colecção de Problemas, Beatriz Vieira Borges, 2003, IST- Área Científica de Electrónica
Guias dos Trabalhos de Laboratório, Beatriz Vieira Borges, 2003, IST- Área Científica de Electrónica"

Mapa IX - Redes e Serviços Internet

6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes e Serviços Internet

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Augusto Júlio Domingues Casaca (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Rogério Barreiros D' Almeida Pereira (63.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo Rogério Barreiros D' Almeida Pereira (63.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudo das tecnologias e protocolos das Redes de Comunicações que suportam a Internet e dos seus principais
serviços.
A disciplina está dividida em seis partes: i) Rede telefónica; ii) Arquitectura da Internet; iii) A qualidade de serviço na
Internet; iv) Modelos de Redes IP; v) Tecnologias para transporte de dados, incluindo Multi Protocol Label Switching
(MPLS); vi) Redes de Nova Geração, que inclui serviços multimedia e voz sobre IP.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Study of the technologies and protocols of the Communication Networks which support the Internet and additional study
of the main Internet Services.
The discipline is divided into six parts: i) Telephony network; ii) Internet architecture; iii) Internet Quality of Service; iv) IP
Networks models; v) Technologies for data transport, including MPLS; vi) Next Generation Networks, including
multimedia communication and voice over IP.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
0.Introdução
1.A Rede telefónica
a.Meios de transmissão
b.Codificação de dados e multiplexagem
c.A Rede Telefónica Pública
d.Evolução para a RDIS
e.A Rede Móvel UMTS
f.A Rede Inteligente
2.A Internet
a.A Internet e a sua história
b.Periferia da Internet
c.Núcleo da Internet
d.Meios de acesso à Internet
e.A Estrutura da Internet e ISPs
f.Perdas e atrasos em redes de pacotes
g.Modelo de camadas
h.A Internet e as suas aplicações
i.Protocolos TCP/IP
3.A Qualidade de Serviço na Internet
a.Parâmetros de QoS
b.QoS em componentes e QoS na rede
c.Classificação de pacotes em routers
d.Policiamento e marcação de pacotes em routers
e.Gestão activa de filas de espera em routers
f.Calendarização de pacotes em routers
g.Formatação de tráfego em routers
4.Modelos de Redes IP
a.Redes IP com Serviços Integrados
b.Redes IP com Serviços Di ...

6.2.1.5. Syllabus:
0.Introduction
1.The Telephony Network
a)Transmission media
b)Data coding and multiplexing
c)Public telephone network
d)Evolution into ISDN
e)UMTS mobile network
f)The Intelligent network
2.The Internet
a)The Internet and its history
b)Edge of the Internet
c)Core of the Internet
d)Access networks
e)Internet structure and ISPs
f)Losses and delays in packet networks
g)Layer model
h)The Internet and its applications
i)TCP/IP protocols
3.Quality of Service in the Internet
a)QoS parameters
b)QoS in components and QoS in the network
c)Packet classification
d)Policing and packet marking
e)Active queue management techniques
f)Packet scheduling techniques
g)Data formatting
4.IP Network Models
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a)IP networks with integrated services
b)IP networks with differentiated services
5.Technologies for data transport
a)ATM
b)Frame Relay
c)PPP
d)Ethernet and Wi-Fi
e)Physical ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Projectos de laboratório, Teste e Exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Laboratory projects, test and exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Internet QoS: Architectures and Mechanisms for Quality of Service, Zheng Wang, , Morgan Kaufmann Publishers
Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks, J. Evans and Clarence Filsfils, , Morgan Kaufman Publishers
MPLS - Enabled Applications, Ina Minei and Julian Lucek, , Wiley
Carrier Guide Voice Over IP, Daniel Collins, , McGraw Hill"

Mapa IX - Modelação e Controlo de Sistemas de Manufactura

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelação e Controlo de Sistemas de Manufactura

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Fernando Cardoso Silva Sequeira (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender as características dos sistemas de produção no contexto de um continuum entre os domínios
da manufactura e dos serviços.
Desenvolver competências de modelização, gestão e controlo, e análise de processos productivos.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the characteristics of production systems in the context of a continuum between the
manufacturing and services domains.
To develop skils in modeling, management and control, and analysis of productive processes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Factores-chave no desempenho de processos productivos (PP). Da manufactura de productos à prestação de serviços.
Competitividade. Noção de qualidade. Ferramentas de alto nível para a gestão de PP.

Modelização estocástica de PP. Noção de servidor e job. Tempo de ciclo, work-in-progress (WIP), e Lei de Little.
Noção de variabilidade de um PP. Dos modelos M/M/1, a modelos G/G/*/*.
A fórmula de Pollaczek-Khintchine. Aproximação de Kingman para tempos de ciclo de máquinas em PP.
Estratégia de controlo do WIP. Sistemas com múltiplas máquinas e layout genérico. Sistemas com produção em batches.

Modelização determinística de PP: autómatos finitos e redes de Petri. Representação de um PP através de um modelo de
estado.
Estratégias de controlo para modelos em rede de Petri. Correspondência entre modelos em rede de Petri e modelos de
estado.

6.2.1.5. Syllabus:
Key-factors influencing the performance of productive processes (PP). From product manufacturing to services.
Competitiveness. Quality. High level tools used in PP management.

Stochastic modeling of PP. Notion of server and job. Cycle time, work-in-progress (WIP), and Little's law.
The concept of variability of a PP. From models M/M/1 to models G/G/*/*.
The Pollaczek-Khintchine formula. The Kingman approximation for cycle times of machines in a PP.
WIP control strategies. Systems with multiple servers and generic layout. Batch production systems.

Deterministic modeling of PP: finite automata and Petri nets. A state model representation for PP.
Control strategies for Petri net models. The map between Petri net models and state space models.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação está condicionada ao número de alunos incritos. Para menos de 20 alunos divide-se em duas componentes
principais: quatro séries de problemas individuais e um seminário para grupos de dois alunos. A nota final terá 40% das
séries e 60% do seminário.
Para um total de inscrições acima de 20 alunos realizar-se-á apenas um exame final. Mantêm-se as séries como
mecanismo de preparação para o exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation is conditioned to the number of enrolled students. Below 20 students, each student is required to submit 4
individual homeworks and present a seminar with a fellow student. The final grade will be 40% from the homeworks and
60% from the seminar.
Above 20 students, there will be a final exame. The homeworks above mentioned will be present, but solely as
preparation work for the final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
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demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Manufacturing Systems Control Design: A Matrix Based Approach, Stjepan Bogdan, Frank Lewis, Zdenki Kovacic, José
Meireles Jr., 2006, Springer
Manufacturing Systems Modeling and Analysis, Guy Curry, Richard M. Feldman, 2009, Springer
Operations Management - Quality and Competitiveness in a Global Environment, Bernard Russel, Roberta Taylor, 2006,
Wiley"

Mapa IX - Co-Projecto Hw/Sw

6.2.1.1. Unidade curricular:
Co-Projecto Hw/Sw

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Horácio Cláudio de Campos Neto (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os conceitos e as técnicas de projecto a nível de sistema de sistemas embebidos com componentes de
hardware e software.
Modelar, simular e sintetizar sistemas digitais usando métodos e ferramentas a nível de sistema.
Descrever exemplos de aplicações e sistemas desenvolvidos usando uma abordagem de co-projecto.
Projectar e implementar sistemas hardware / software de média complexidade utilizando FPGAs.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the concepts, issues, and process of system-level design of embedded systems with hardware and software
components.
Model, simulate and synthesize digital systems using contemporary high-level methods and tools.
Describe examples of applications and systems developed using a co-design approach.
Design and implement hardware/software systems of medium complexity using FPGAs.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Sistemas Hardware-Software e co-projecto.
Linguagens de especificação, metodologias e ferramentas a nível de sistema línguas design.
Mapeamento de arquitecturas, Interfaces HW-SW e Computação Reconfigurável.
Sistemas Embebidos baseados em FPGA: SoPCs - Sistemas em chips programáveis.
Núcleos de processadores e redes intra-chip.
Aceleradores por hardware e co-projecto de sustemas.
Exemplos de projecto e casos de estudo.

6.2.1.5. Syllabus:
Hardware-Software systems and codesign.
System-level design languages, methodologies and tools.
Architecture mapping, HW-SW Interfaces and Reconfigurable Computing.
FPGA based Embedded: SoPCs - System on Programmable Chips.
Processor cores and on-chip networking.
Hardware accelerators and system co-design.
System design examples and case studies.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Projecto de introdução ao laboratório, Projecto Final. Exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Introductory laboratory project, final design project. Exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"System Design with SystemC, Grötker, T., Liao, S., Martin, G., Swan, , 2002., S., Springer,
RTL Hardware Design Using VHDL: Coding for Efficiency, Portability, and Scalability, Pong P. Chu,, 2006, Wiley-IEEE
Press, "

Mapa IX - Sistemas de Controlo Distribuído em Tempo Real

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Controlo Distribuído em Tempo Real

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandre José Malheiro Bernardino (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rodrigo Martins de Matos Ventura (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rodrigo Martins de Matos Ventura (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os conceitos e ferramentas necessárias à implementação de sistemas de controlo em tempo real em
ambientes distribuídos, nomeadamente: 1) Conhecimentos nas áreas do projecto de sistemas de controlo tendo em vista
as restrições colocadas quer pela dinâmica do sistema a controlar quer pela diversas técnicas de implementação
disponíveis. 2) Capacidade de conceber e analisar sistemas controlo em tempo real utilizando soluções distribuídas
baseadas em CAN BUS e Ethernet. 3) Experiência no desenvolvimento de soluções para controlo em tempo real, sobre
PCs e microcontroladores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The purpose of this course is to give the students the concepts and tools needed for the design and implementation of
real time control systems in distributed industrial environments, namely: 1) Expertise in the areas of feedback control
systems design and implementation using the constraints naturally imposed by the plant dynamics and by the different
implementation techniques available. 2) Skills to implement distributed real time control system solutions based on
Ethernet and CAN BUS. 3) Additional known-how in the development of real time control targeting PCs and
microcontrollers.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
No decorrer do curso, assumem especial relevância os seguintes tópicos: i) Introdução aos sistemas de controlo em
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tempo real. Definições, classificação e requisitos temporais. ii) Arquitecturas de hardware para aplicações em tempo real.
iii) Noções de arquitecturas embebidas de processadores digitais de sinal e micro controladores. iv) Programação
orientada por objectos em sistemas de controlo em tempo real. A linguagem C++. v) Sistemas operativos. Sistemas
operativos multi-processo em tempo real. vi) Redes locais de computadores para controlo. Nível de ligação de dados.
Exemplos de redes locais para controlo e automação. vii) Estudo detalhado da rede para controlo e automação "CAN
BUS". viii) Implementação de controladores em tempo discreto. Introdução, transformada Z (revisões), discretização de
controladores em tempo contínuo (revisões), ix) Implementação da estrutura de controlo PID, métodos de sincronização
da cadeia de controlo. ...

6.2.1.5. Syllabus:
During the course the following topics will be addressed: i) Introduction to real time control systems. Definitions and
classification of real time systems. Introduction to computer control systems. Centralized hierarchic and distributed
computer architectures for real time control systems. ii) Hardware architectures for real time applications. iii) Introduction
to digital signal processors and microcontroller embedded architectures. iv) Object oriented programming in real time
systems. The C++ programming language. v) Operating Systems. Real Time multi-process operating systems. vi) Local
area networks in control. Brief review of data link layer. Examples of real time networks in control and automation. vii)
Detailed study of the real time network for control and automation CAN BUS. viii) Discrete time controller implementation.
Introduction, brief review of Z transform, discretization of continuous time controllers. ix) Implementation of PID
controllers. Control chain synchroniza ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação de conhecimentos consistirá nas seguintes componentes: 10% ? Avaliação contínua no laboratório. 20% ? 1º
trabalho. 20% ? 2º trabalho. 35% ? 3º trabalho, desempenho, relatório e apresentação do trabalho. 15% ? Discussão de
matérias não abordadas nos trabalhos. No laboratório, nos trabalhos e no semi-projecto os alunos deverão estar
organizados em grupos de 2 ou 3, os quais serão os mesmos em todas as componentes da avaliação. Estimativa das
horas de estudo: 3 horas por semana.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The grading is composed by the following components: 10% ? Continuous grading in the lab. 20% ? First project. 20% ?
Second project. 35% ? Final project, performance, written report and oral presentation. 15% ? Oral examination at the
end. In the laboratory and in the different projects students should be organized in groups of two or three. Average work
load (non-supervised study): 3 hours per week.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Real-Time Computer Control, An Introduction, Stuart Bennett, 1993, Prentice Hall, ISBN 0137641761
Digital Control of Dynamic Systems, Gene F. Franklin, J.David Powell, Michael L. Workman, 1998, Addison Wesley, ISBN:
0201820544
The C++ Programming Language , Bjarne Stroustrup, 2000, Addison Wesley, ISBN: 0201700735
Principles of Concurrent and Distributed Programming, M. Ben-Ari, 1990, Prentice Hall, ISBN: 013711821X
Slides de apoio às aulas teóricas, Carlos Silvestre, 2004, (acessíveis na página-web da disciplina)"
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Mapa IX - Electrónica de Computadores

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrónica de Computadores

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonel Augusto Pires Seabra de Sousa (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ministrar as matérias essenciais para os alunos projectarem, implementarem e testarem sistemas electrónicos
programáveis e completamente dedicados, baseados em microcontroladores e em dispositivos electrónicos de lógica
configurável (FPGA).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To teach students the basic subjects required to design, implement and test programmable and dedicated electronic
systems. These systems are based on microcontrollers and FPGAs.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Processadores especializados - Unidades de controlo e caminhos de dados; FSM e unidades aritméticas; Descrição
estrutural e RTL; Linguagens de descrição de hardware; Tecnologia para implementação dos circuitos. Processadores
programáveis - Arquitectura do conjunto de instruções (ISA); Processamento em pipeline; Microarquiteturas RISC super
escalares e VLIW; Selecção do microprocessador adequado para a aplicação; Análise de casos: micro controlador
PIC18Fxxx e processador ARM. Memórias - Células básicas para armazenamento de dados; Circuitos de memória
dinâmica e estática; Circuitos de memória não-volátil; Associação e organização de memórias; Técnicas de intercalagem
de acesso; Hierarquia de memórias em computadores: caches, memórias principal e secundária; Conceitos básicos
sobre caches. Barramentos - Transmissão de sinais em barramentos; Circuitos de terminação; Barramentos com
múltiplos mestres: técnicas de arbitragem de ...

6.2.1.5. Syllabus:
Dedicated processors - Control units and data path; Finite State Machines (FSM) and arithmetic units; Structural
description and Register-Transfer Level (RTL); Hardware description languages; Circuit implantation technology.
Programmable processors - Instruction Set Architecture (ISA); Pipeline processing; Super-scalar micro-architectures
RISC and VLIW; Selecting the right microprocessor for a given application; Case study: microcontrollers PIC18Fxxx and
ARM processor. Memories - Basic data storage cells; Static and dynamic memory circuits; Non-volatile memory circuits;
Memories association and organization; Access interleaving techniques; Computer memories hierarchy: cache, main and
secondary memory; Basic concepts about cache. Bus - Signal propagation in buses; Termination circuits; Buses with
multiple masters: Access arbitrage techniques; Case studies: ISA, PCI and PCMCIA buses. Peripherals and I/O interfaces
- Direct Memory Addressing (DMA); Interrupts; Timing circuits; Se ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
2 trabalhos de projecto no laboratório - peso na nota final: 50% 2 mini-testes - peso na nota final: 50% nota mínima em
cada uma das componentes da avaliação: 8 valores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Two laboratory projects (50% of grade). Two exams, each one covering half the program (50% of grade). The minimum
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score in each component is 8/20.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction, F. Vahid e T. Givargis, 2002, John Wiley & Sons

Mapa IX - Química

6.2.1.1. Unidade curricular:
Química

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Luís Vieira de Andrade Maçanita

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Amélia Maria Pina Soares Gonçalves da Silva (168.0), Jorge Manuel Ferreira Morgado (126.0), António Luís Vieira de
Andrade Maçanita (126.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Amélia Maria Pina Soares Gonçalves da Silva (168.0), Jorge Manuel Ferreira Morgado (126.0), António Luís Vieira de
Andrade Maçanita (126.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina pretende dotar o aluno com a capacidade de compreensão da estrutura, propriedades e transformação dos
materiais em geral. Essa capacidade assenta no conhecimento de como e porquê os átomos se combinam, formando
substâncias ou materiais (Ligação Química), e de como é possível deduzir as respectivas propriedades, a partir da sua
composição e estrutura (Relações Estrutura-Propriedade). Assim, a Disciplina consiste no estudo da Constituição,
Propriedades e Transformação da Matéria.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Chemistry course aims at providing the student with the capability of understanding the relations between chemical
structure and properties of materials. This capability will be based on the knowledge of how and why atoms combine to
form substances (Chemical Bonding), and how the properties of these substances can be inferred from their composition
and structure (Structure-Property Relationships). Thus, the course consists on the study of the Constitution, Properties
and Transformation of Matter.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução - Electrões sujeitos a Condições Fronteira (2h). 2. Átomos Polielectrónicos (2h). 3. Modelo da Teoria das
Orbitais Moleculares na aproximação da Combinação Linear de Orbitais Atómicas (TOM/CLOA) (3h). 4. Moléculas
Poliatómicas (4h). 5. Forças Intermoleculares e Propriedades de Compostos Moleculares (2h.)6. Polímeros (3h). 7.
Cristais Metálicos (3h). 8. Cristais Covalentes (1h). 9. Cristais Iónicos (3h). 10. Soluções Sólidas com Carácter Metálico,
Covalente e Iónico (1h). 11. Propriedades de Materiais Simples e Compósitos (5h)
11.1. Propriedades Mecânicas de Metais, Polímeros, Cerâmicos e Materiais Compósitos: 11.2. Propriedades Eléctricas e
Estrutura de Bandas de Cristais Metálicos, Covalentes e Iónicos. 12. Transformação dos Materiais (7h). 12.1. Cinética
Química. 12.2. Termodinâmica Química e aplicação ao equilibrio. 12.3. Transformação dos Metais: Electroquímica e
Corrosão. 12.4. Transformação dos Polímeros: ...

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction - Electrons subjected to Boundary Conditions (2h). 2. Polyelectronic Atoms (2h). 3. Molecular Orbitals
Theory in the Approach of Linear Combination of Atomic Orbitals (LCAO) (3h). 4. Polyatomic Molecules (5h). 5.
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Intermolecular Forces and Properties of Molecular Compounds (2h). 6. Polymers (2h). 7. Metallic Crystals (3h). 8. Covalent
Crystals (1h). 9. Ionic Crystals (3h). 10. Solid Solutions with Metallic, Covalent and Ionic Character (1h). 11. Properties of
Simple and Composite Materials (5h). 11.1. Mechanical Properties of Metals, Polymers, Ceramics and Composite
Materials. 11.2. Electrical Properties of Metals, Polymers, Ceramics and Composite Materials. 12. Transformation of Matter
(7h). 12.1. Chemical Kinetics. 12.2. Chemical Thermodynamics and equilibrium applications. 12.3. Transformation of
Metals: Electrochemistry and Corrosion. Batteries. 12.4. Transformation of Polymers: Thermal and Photochemical
Degradation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos podem optar por uma das seguintes duas vias de avaliação: Via Testes (3 Testes + 1 exame de recurso), ou Via
Exames (1 exame + 1 exame de recurso).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The students can choose one of two assessment routes: a) Via Tests (3 Assessment Tests + 1 second chance final exam),
or b) Via Exams (1 final exam + 1 second chance final exam).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Apontamentos Teóricos de Química, corpo docente, -, -
Problemas de Química , corpo docente, -, -
Guia de Laboratório de Química, corpo docente, -, -
Química, R. Chang (Trad. JJ Moura Ramos, M.N. Berberan e Santos, A. C. Fernandes, B. Saramago, Eduardo J.N. Pereira,
J. F. Mano), 1994, McGraw-Hill"

Mapa IX - Gestão de Projectos de Engenharia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Projectos de Engenharia

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Costa Dias de Figueiredo (89.24999999999999)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Manuel de Jesus Sousa Correia (5.997599999999999), Rodrigo Martins de Matos Ventura (5.997599999999999)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luís Manuel de Jesus Sousa Correia (5.997599999999999), Rodrigo Martins de Matos Ventura (5.997599999999999)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
We intend to facilitate a process in which students gain the fundamentals of Project Management in a contextual view
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(resource scarcity, risk, stakeholders). Student should learn how to prepare a project plan, scheduling, resource
allocation, monitor and control in way that enables them to develop skills that allow a better management of projects. We
also intend that all students by the end of the semester have an enlarged culture on Project Management and some
expertise on the use of Project Management integrated tools, namely Microsoft Project.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
We intend to facilitate a process in which students gain the fundamentals of Project Management in a contextual view
(resource scarcity, risk, stakeholders). Student should learn how to prepare a project plan, scheduling, resource
allocation, monitor and control in way that enables them to develop skills that allow a better management of projects. We
also intend that all students by the end of the semester have an enlarged culture on Project Management and some
expertise on the use of Project Management integrated tools, namely Microsoft Project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Our goal is that students learn and construct their own knowledge, creating their specific view on Project management.
We explore the integration of mainstream approaches (PMBOK), complementary approaches (Critical Chain) and of a
diversity of different views and problems (scientific papers on PM). We work on the development of a sociotechnical view,
mainly in the first phases of the engineering process (requirements analyses, specifications, and design). We unveil
some social networks fundaments using Actor-Network Theory. With this approach we intend to facilitate the
construction of individual knowledge and to let each one know the best practices in the field. Our tonic is in design
projects in Engineering.

? Project Management Specificities: organizational context, technological context, Engineering Process, Project
Management knowledge areas. Engineering process and Management process.
? Activitie ...

6.2.1.5. Syllabus:
Our goal is that students learn and construct their own knowledge, creating their specific view on Project management.
We explore the integration of mainstream approaches (PMBOK), complementary approaches (Critical Chain) and of a
diversity of different views and problems (scientific papers on PM). We work on the development of a sociotechnical view,
mainly in the first phases of the engineering process (requirements analyses, specifications, and design). We unveil
some social networks fundaments using Actor-Network Theory. With this approach we intend to facilitate the
construction of individual knowledge and to let each one know the best practices in the field. Our tonic is in design
projects in Engineering.

? Project Management Specificities: organizational context, technological context, Engineering Process, Project
Management knowledge areas. Engineering process and Management process.
? Activities, p ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EXAM (E) 60%
Presentation (PP) 10%
PROJECT (P) 30%

(a nota mínima em qualquer das parcelas é 9)
In the evaluation the final mark is obtained by the formula that respects the percentages (0,6*E+0,1*PP+0,3*P)
The result of this formula is rounded in a way that individual work is considered more relevant then group work in what
concerns the mark.
(Normally not integer marks are rounded down if individual marks are lower then group marks. They will be rounded up in
the opposite situation)
In the exam if you fail multiple-choice questions it counts -0.25.
PRESENTATION (PP)
All the elements of the group should prepare and (actively) present their Power Point presentation (the group is the same
in the PROJECT).
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Presentations take place in class (practical classes). Each presentation should use 50 to 60 minutes, in order to allow for
class discussion at the end of it.
Evaluation is basically based on ...

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
EXAM (E) 60%
Presentation (PP) 10%
PROJECT (P) 30%

The minimum rate required in each parcel is 9
In the evaluation the final mark is obtained by the formula that respects the percentages (0,6*E+0,1*PP+0,3*P)
The result of this formula is rounded in a way that individual work is considered more relevant then group work in what
concerns the mark.
(Normally not integer marks are rounded down if individual marks are lower then group marks. They will be rounded up in
the opposite situation)
In the exam if you fail multiple-choice questions it counts -0.25.
PRESENTATION (PP)
All the elements of the group should prepare and (actively) present their Power Point presentation (the group is the same
in the PROJECT).
Presentations take place in class (practical classes). Each presentation should use 50 to 60 minutes, in order to allow for
class discussion at the end of it.
Evaluation is basically based on your synth ...

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI, 2008, PMBOK Guide
Critical Chain, Eliyahu M. Goldratt, 1997, North River Press "

Mapa IX - Instrumentação e Medidas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Instrumentação e Medidas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Artur Fernando Delgado Lopes Ribeiro (186.648)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Hugo dos Santos Marques (121.324), Pedro Miguel Pinto Ramos (55.94399999999999), Luís Filipe Soldado Granadeiro
Rosado (84.0), Eduardo Correia Pinheiro (84.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Hugo dos Santos Marques (121.324), Pedro Miguel Pinto Ramos (55.94399999999999), Luís Filipe Soldado Granadeiro
Rosado (84.0), Eduardo Correia Pinheiro (84.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos a competência para: 1) utilizar instrumentos electrónicos com a compreensão dos correspondentes
princípios de funcionamento; 2) validar e interpretar os resultados obtidos; 3) dominar os conhecimentos básicos da
Metrologia;. 4)projectar sistemas simples de medida automática.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students will be able to: 1) use electronic instruments and understanding their principles of operation; 2) validate and
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interpret the results of measurements; 3) understand the basics of Metrology; 4) design basic automatic measuring
systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1)Fundamentos da Instrumentação e Medida Sistema metrológico internacional: Erros. Considerações estatísticas.
Unidades e padrões. Calibração. Módulos Funcionais para Instrumentação: amplificadores deinstrumentação e de
isolamento; conversores RMS; malhas de fase síncronas; conversores D/A e A/D. Princípios, métodos e procedimentos
de medida: instrumentação analógica e digital; amostragem de sinais;.heterodinagem de sinais. Sistemas de aquisição
de dados. 2)Medida de Grandezas do Domínio Eléctrico Instrumentos de Medida: Voltímetros e amperímetros analógicos.
Wattímetros. Multímetro digital. Contador tempo/frequência. Geradores de funções e de impulsos. Sintetizadores de
frequência. Osciloscópio analógico e digital. Analisadores de espectros. Lock-in amplifier. Medida de grandezas
eléctricas. Medida de resistência e impedâncias.3)Transdutores de Medida
Conceitos fundamentais. Transductoires de força e posição: extensómetros ...

6.2.1.5. Syllabus:
Chapter 1 - Introduction to Metrology Concepts and definitions. Types of errors. Statistics. Units. Standards.
Measurement methods. Chapter 2 - Functional Modules for Instrumentation RMS converters. Phase locked loops.
Isolation amplifiers. Digital to analog converter. Analog to digital converter. Fundamental concepts of sampling
Sample&hold. Data aquisition systems. Chapter 3 - Generators Power supplies. Oscillators. Function Generators. Impulse
generators. Synthesizers. Chapter 4 - Analog Measurement Instruments Dynamic regime of a mobile fixture. Permanent
magnet moving coil. Permanent magnet moving coil with rectifiers. Thermoelectric. Electronic. Electrodynamics.
Electromagnetic. Electrostatic. Chapter 5 - Digital Measurement Instruments Time and Frequency Measurement. Digital
multimeter. Digital wattmeter. Chapter 6 - Visualization and Plotting Instruments Digital Plotter. Analog oscilloscope.
Logic analyzer. Digital Oscilloscope. Chapter 7 - Measurement Methods of Electric ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final (peso 60%) e componente laboratorial (peso 40%). O 1º exame pode ser substituído, por opção do aluno, por
um exame oral. A componente laboratorial consiste em trabalhos realizados em grupos de até 3 alunos. Os alunos
recebem uma nota individual pela sua preparação e desempenho no laboratório. O grupo recebe uma nota referente ao
mini-relatório entregue no fim da aula. Para um dos trabalhos o grupo entrega um relatório formal de acordo com as
regras publicadas na página da cadeira.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final Exam (weight 60%) e laboratory (weight 40%).
The first exam can be replaced by an oral exam at the student request.
The laboratory has multiple tasks to be executed in groups of up to 3 students.
Students get an individual grade for their preparation and performance
during the lab. The group gets a common grade for the short lab report
delivered at the end of the lab. For one of the tasks, the group must
deliver a formal report according to the guidelines published in the class
website.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Instrumentação e Medidas, Pedro Silva Girão, 1986, AEIST

Mapa IX - Fundamentos de Electrónica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Electrónica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Torres Pereira (115.5), Carlos Alberto Ferreira Fernandes (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Miguel de Oliveira Alves (63.0), Jorge Manuel Torres Pereira (59.976)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Miguel de Oliveira Alves (63.0), Jorge Manuel Torres Pereira (59.976)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos a competência para:
1)utilizar dispositivos electrónicos básicos em circuitos simples, com compreensão do seu funcionamento interno.
2)analisar, utilizar e desenvolver modelos básicos de simulação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To give the students the skills to
1)use basic electronic devices in simple circuits, with the understanding of their internal behaviour.
2)analyse, use and develop basic simulation models.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Semicondutores Simples e Compostos Materiais e rede cristalina.
Semicondutores Intrínsecos e extrínsecos. Mecanismos de geração e recombinação. Determinação de ni, n e p.
Condução e difusão. Efeito de Hall. Equação da continuidade. Os termistores, as foto-resistências e a sonda de Hall.
2.Díodo de Junção
Contactos metal-semicondutor e semicondutor-semicondutor. Homojunção p-n: características estacionárias e regime
dinâmico. Circuitos rectificadores e limitadores. Os díodos de heterojunção.
3.Transistor Bipolar de Junção
Princípio de funcionamento. Características estacionárias e regime dinâmico. Circuitos amplificadores: polarização e
resposta em frequência. Os transístores bipolares de heterojunção.
4.Transistores de Efeito de Campo
J-FET e MOS-FET: princípio de funcionamento. Características estacionárias e regime dinâmico. Circuito inversor MOS
simples e configuração CMOS. O TEGFET.
5.Dispositi ...

6.2.1.5. Syllabus:
1.Simple and Compound Semiconductors.
Materials and crystal structure. Intrinsic and extrinsic semiconductors. Generation and Recombination. Calculation of ni,
n and p. Drift and diffusion. Hall effect. The continuity equations. The thermistor, the photoresistance and the Hall probe.
2. Junction Diodes.
Metal-semiconductor and semiconductor-semiconductor contacts. p-n homojunction: current-voltage characteristics and
dynamic regime. Rectifier and limiting circuits. Heterojunction diodes.
3. Bipolar Junction Transistors.
Physical Operation. Current-voltage characteristics and dynamic regime. Amplifier Circuits: biasing and frequency
response.
4. Field Effect transistors.
J-FET and MOS-FET: physical operation. Current-voltage characteristics and dynamic regime.The simple MOS and CMOS
inverter circuit. The TEGFET.
5. Power and Optoelectronic Devices.
Thyristors: physical operation and current-voltage characteristics. Dynamic regime. The GTO, TRIAC and ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

180 de 309 08/02/2019, 15:05



competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
2 componentes: Testes/Exame (T) e Laboratório (L). Nota final NF=0,75T+0,25L.
a.Componente T
Opção 1: 2 Testes (T1+T2) com T=0,5 (T1+T2). Nota mínima nos testes T1min=T2min=7,5/20. Opção 2 : Exame: T a nota do
exame. Exame de Recurso para todos os alunos. Nota mínima Tmin=9,5/20. Peso 75%.
b.Componente L
Mínimo de 4 trabalhos em grupo. Relatórios obrigatórios. Entrega no fim da aula. Trabalhos obrigatórios: 1 Díodo, 1 TBJ
e 1 MOS. Nota individual, Lmín= 9,5/20. Peso 25 % .

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation concerning lab work (L) and 2 Tests/Exam (T). Final grade NF=0,75T+0,25L.
a.Comp. T
2 tests (opt1), T1 and T2, or exam (opt2). Option 1: T1min=7.5/20 and T2min=7.5/20. Grade T=0,5 (T1+T2). Option2: T is the
grade of the exam. Possible a 2nd exam for all the students. Tmin=9.5/20. Grade T contributes with 75%.
b.Comp. L
Minimum of 4 lab Works/group (1 pn diode, 1 BJT, 1 MOSFET and 1 free) of 5 works. Compulsory reports. Individual
grading, contributing with 25%. Lmin=9.5/20.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
-Teoria, Jorge Manuel Torres Pereira, -, -

Mapa IX - Comunicação de Áudio e Vídeo

6.2.1.1. Unidade curricular:
Comunicação de Áudio e Vídeo

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Bernardo Pereira (189.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudo dos principais sistemas de comunicação de áudio e vídeo com particular incidência nos métodos de codificação
usados nos serviços mais relevantes tais como videotelefonia, videoconferência, gravação de vídeo e televisão digital

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Study of the major audiovisual communication systems with special emphasis on the coding methods for the most
relevant services such as videotelephony, videoconference, video storage and digital television.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Considerações gerais sobre comunicações de áudio e vídeo. Os sistemas auditivo e visual humanos. Importância da
análise subjectiva para a avaliação final da qualidade de áudio e vídeo. TV analógica monocromática e policromática.
Digitalização de áudio e vídeo. Conceitos básicos associados à representação digital de áudio e vídeo. Redundância e
irrelevância. Telecópia - Codificação de imagens bi-nível. As normas de telecópia -grupos 3 e 4. Imagem fotográfica a
cores - Codificação de imagens fotográficas digitais. A norma ISO/JPEG para a codificação de imagem fotográfica multi-
nível ou a cores.

6.2.1.5. Syllabus:
General considerations on audiovisual communications. The human visual and auditory systems. Importance of
subjective testing for the final evaluation of audiovisual quality. Black and white and color analogue TV. Audio and video
digitalization. Basic concepts related to the digital representation of audio and video. Redundancy and irrelevancy.
Facsimile. Coding of bi-level images. Facsimile standards – groups 3 and 4. Coding of still picture. JPEG standard.
Videotelephony and videoconferencing systems. Coding of moving images. ITU-T H.261 and H.263 standards.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação poderá ser feita segundo dois modos: 1) apenas exame final 2) exame final e trabalho de pesquisa • A nota
mínima do exame é, para ambos os modos, de 9,5 valores. • Os alunos que desejarem seguir o modo 2), deverão indicá-lo
na primeira semana de aulas. • Para o modo 2), ter-se-á: - os trabalhos de pesquisa serão realizados em grupos de 2
alunos; - o peso do trabalho de pesquisa será de 50 %; - o trabalho de pesquisa não tem nota mínima;

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation may be performed in two modes: 1) only final examination 2) final examination and research report • The
minimum mark for the examination is (for both evaluation modes) 9,5. • The students that intend to follow evaluation
mode 2 above should state it in the first week of lectures. • For evaluation mode 2, the following applies: - the research
report is to be realized in groups of 2 students; - the weight in the final mark of the research report is 50 %;

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Digital Pictures – Representation, Compression and Standards, A.Netravali, B.Haskell, 1995, Plenum Press
Multimedia Systems, Standards, and Networks, A. Puri & T. Chen , 2000, Marcel Dekker, Inc.,
MPEG Video Compression Standard, J.Mitchell, W. Pennebaker, C. Fogg, D. LeGall, 1996, Chapman & Hall
Videoconferencing and Videotelephony , R. Schaphorst, 1996, Artech House
JPEG: Still Image Data Compression Standard, W. Pennebaker, J. Mitchell, 1993, Kluwer Academic Publishers
Fax - Digital Facsimile Technology & Applications , K.McConnel, D.Bodson, R.Schaphorst, 1992, Artech House
Broadcast Television Fundamentals, M.Tancock,, 1991, Pentech Press
Digital Pictures – Representation, Compression and Standards, A.Netravali, B.Haskell, 1995, Plenum Press"

Mapa IX - Máquinas Eléctricas

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Máquinas Eléctricas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo José da Costa Branco (73.5)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Célia Maria Santos Cardoso de Jesus (28.014000000000003)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Célia Maria Santos Cardoso de Jesus (28.014000000000003)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após a frequência da disciplina os alunos devem adquirir as competências: Saber resolver circuitos magnéticos,
nomeadamente com saturação magnética. Descrever os elementos construtivos do transformador e suas funções.
Calcular o regime permanente (equilibrado e desequilibrado) de transformadores trifásicos. Determinar as forças
electromagnéticas e aplicar metodologias para representar sistemas electromecânicos por parâmetros concentrados.
Descrever funcionalmente os elementos construtivos das máquinas eléctricas rotativas mais comuns e quantificar seus
princípios de funcionamento. Quantificar perdas e rendimento dos processos de conversão de energia. Usar modelos de
circuitos das máquinas eléctricas rotativas usuais para quantificar o regime permanente e suas características.
Descrever e quantificar o funcionamento e formas de comando das máquinas eléctricas (geradores e motores).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After complete the course, students should acquire the following competencies: Solve magnetic circuits, particularly
considering the effects of magnetic saturation. Describe the constructive elements of the transformer and its functions.
To compute the steady-state regime (balanced and unbalanced operation) of the three-phase transformer. To determine
the electromagnetic forces and know how to apply methodologies to represent electromechanical systems by lumped-
parameters. The students must be able to describe the main construction elements of the common rotating electrical
machines and quantify its basic operating principles.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Circuito magnético: Efeito de um entreferro, Perdas no ferro.
- Transformadores: Soluções construtivas para o circuito magnético, Representação do transformador trifásico por
circuitos equivalentes e sua aplicação ao regime permanente equilibrado e desequilibrado, Paralelo de transformadores.
- Fundamentos da conversão electromecânica de energia. Elementos constitutivos de um conversor elementar. Cálculo
das forças electromagnéticas e obtenção de um modelo dinâmico. Exemplos de modelização e análise do funcionamento
de dispositivos electromecânicos.
- Aspectos construtivos das máquinas eléctricas rotativas. Campo girante de f.m.m., pólos e obtenção de binário médio,
Enrolamento trifásico de dupla camada.
- Aspectos construtivos das máquinas de CC. Modelo da máquina de CC. Determinação do binário electromagnético e da
f.e.m., Características de funcionamento em regime motor e gerador, Aplicações das ...

6.2.1.5. Syllabus:
Magnetic circuit: Effect of an air-gap, the iron losses. Transformers: Different designs of the magnetic circuit,
Representation of three-phase transformer equivalent circuit and its application to steady-state balanced and unbalanced
regimes, Parallel of transformers.
Fundamentals of electromechanical energy conversion. Components of a simple electromechanical converter.
Calculation of electromagnetic forces and development of a dynamic model. Examples of modeling and analysis of the
operation of electromechanical devices.
Design aspects of rotating electrical machines. Rotating field of mmf, poles and generation of an average torque, Three-
phase double-layer winding.
Design aspects of DC machines, DC machine model, Determination of the electromagnetic torque and the emf,
Characteristics of motor and generator operation, Applications of DC machines
Design solutions of the induction machine, Steady-state regime and its representation by an equivalent circu ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
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described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame >= 9,5 75% Prática / Lab >= 9,5 25% 4 relatórios /oral

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exame >= 9,5 75% Prática / Lab >= 9,5 25% 4 relatórios /oral

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Electrical Machinery, A. E. Fitzgerald, Charles Kingsley, Stephan D. Umans,, , McGraw - Hill 6ª Edição
Textos de Apoio, António Dente, , a disponibilizar na página da disciplina"

Mapa IX - Robótica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Robótica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Fernando Cardoso Silva Sequeira (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alexandre José Malheiro Bernardino (21.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alexandre José Malheiro Bernardino (21.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir os conceitos fundamentais de robots manipuladores e robots móveis: cinemática, dinâmica, cinemática
diferencial, planeamento de caminhos e trajectórias, controlo. Apresentação de diversos tipos de sensores úteis em
robótica, seu princípio de funcionamento e modelo de observação. Noções de controlo de formações. Linguagens de
programação e interfaces de operação de robots.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To introduce the fundamental concepts of robot manipulators and mobile robots: kinematics, dynamics, differential
kinematics, path and trajectory planning, control. Presentation of the diverse sorts of sensors useful in robotics, their
functioning principle and observation model. Notions of formation control. Programming languages and robot operation
interfaces.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
(1) Introdução: Robots manipuladores e plataformas móveis. Aplicações.
(2) Cinemática e Dinâmica de robots: Sistemas de coordenadas: posição, orientação. Transformações homogéneas de
coordenadas. Convenção de Denavit-Hartenberg. Cinemática directa e inversa de manipuladores. Cinemática de
plataformas móveis. Cinemática diferencial. Noções de dinâmica de manipuladores e de plataformas móveis.
(3) Sensores e actuadores: Sensores: de rotação, acelerómetros,giroscópios, sonares, laser range-finder e visão.
Actuadores: motores, superfícies de deflecção.
(4) Planeamento do Movimento e Navegação: Trajectórias no espaço e no tempo. Geração de trajectórias. Planeamento
de caminhos por procura em grafos de visibilidade e por potenciais artificiais. Planeamento de caminhos sob restrições
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holonómicas e não-holonómicas.
(5) Controlo de robots manipuladores e móveis.
(6) Controlo de formações de robots móveis.
(7) Linguagens d ...

6.2.1.5. Syllabus:
(1) Introduction: Manipulator and mobile platform robots. Applications.
(2) Robot kinematics and dynamics: Coordinate systems: position and orientation. Homogeneous coordinate
transformations. Denavit-Hartenberg convention. Direct and inverse kinematics of manipulators. Kinematics of mobile
platforms. Differential kinematics. Notions of manipulator and mobile platform dynamics.
(3) Sensors and actuators: Sensors: of rotation, accelerometers, gyroscopes, sonars, laser range-finder, and vision.
Actuators: motors, deflection surfaces.
(4) Movement and navigation planning: Trajectories in space and time. Trajectory generation. Path planning by search on
visibility graphs, and by potential fields. Path planning under holonomic and non-holonomic constraints.
(5) Control of manipulator and mobile robots.
(6) Formation control of mobile robots.
(7) Programming languages for robots. Interfaces.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Um trabalho de laboratório sobre cinemática de manipuladores. Um trabalho de laboratório sobre navegação de
plataformas móveis. Uma apresentação pública sobre um tema de relevo na área da Robótica.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1.One laboratory work on the kinematics of serial manipulators.
2.One laboratory work on navigation of mobile platforms.
3.A public presentation on a free theme relevant in the field of Robotics.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Robotics: Modelling, Planning and Control, Bruno Siciliano, Lorenzo Sciavicco, Luigi Villani, Giuseppe Oriolo, 2008,
Springer
Introduction to Autonomous Mobile Robots, Roland Siegwart, Illah R. Nourbakhsh, 2004, The MIT Press"

Mapa IX - Electrotecnia Teórica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrotecnia Teórica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Vítor Manuel de Oliveira Maló Machado (149.00060000000002)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José António Marinho Brandão Faria (32.9994), Manuel Ventura Guerreiro das Neves (154.0), Maria Eduarda de Sampaio
Pinto de Almeida Pedro (35.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José António Marinho Brandão Faria (32.9994), Manuel Ventura Guerreiro das Neves (154.0), Maria Eduarda de Sampaio
Pinto de Almeida Pedro (35.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos de Engenharia Electrotécnica uma base de competências sólida, rigorosa e coerente,
cientificamente fundamentada (rejeitando o recurso a receitas), na área dos fenómenos do campo electromagnético,
desenvolvendo-lhes o espírito crítico e criativo, que lhes permita seguir as matérias de disciplinas a jusante, bem como,
acompanhar os desenvolvimentos tecnológicos nas áreas em que venham a intervir na sua vida profissional como
engenheiros. A Electrotecnia Teórica, é uma disciplina de fundamentos, de espectro largo, que visa cobrir temas desde
os fenómenos do campo estacionário até aos fenómenos do campo electromagnético rapidamente variável. A ênfase é
colocada nos princípios físicos, conceitos básicos, e leis de funcionamento, cuja utilidade é de interesse comum aos
diversos ramos da especialidade, desde a área da Energia às Telecomunicações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The primary goal of ?Electrotecnia Teórica? is to provide undergraduate students taking courses in electrical engineering
with a scientifically founded and unified basis of fundamental knowledge on electromagnetic field phenomena (rejecting
ready-made recipes or rote procedures), which will enable them to grasp advanced topics and specialized applications
that will be dealt with later in their courses, or that they will come across in their professional lives as engineers. This is a
balanced foundations course with a broad scope, covering subject matters from stationary to rapid time-varying
electromagnetic field phenomena. The emphasis is on basic principles, concepts and governing laws that can be used
indistinctly by electrical engineering students pursuing studies in diverse sub-areas ranging from power systems to
telecommunications.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Electrostática. Correntes estacionárias. Campo magnético das correntes estacionárias. Fenómenos de indução
magnética. Fenómenos de indução eléctrica. Circuitos elementares em regime quase estacionário (regimes forçados e
transitórios). Campo electromagnético variável. Linha de transmissão (parâmetros distribuídos).

6.2.1.5. Syllabus:
Static electric fields. Stationary electric current fields. Electrostatics. Stationary currents. Magnetic field of stationary
currents. Magnetic induction phenomena. Electric induction phenomena. Lumped parameters circuit analysis (sinusoidal
steady state and transient regimes). Time-varying electromagnetic field phenomena. Transmission line analysis.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método de avaliação é estabelecido de acordo com as decisões tomadas nas Comissões Científica e Pedagógica do
DEEC.
Ver informação actualizada em http://groups.ist.utl.pt/electrot

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation methods are established in agreement with decisions taken by the Scientific and Pedagogical Committees of
the DEEC.
See detailed information available at http://groups.ist.utl.pt/electrot

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
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A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Electromagnetic Foundations of Electrical Engineering, J. A. Brandão Faria, 2008, Wiley & Sons (ISBN 978-0-470-72709-6)

Mapa IX - Sistemas de Comunicações Móveis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Comunicações Móveis

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel de Jesus Sousa Correia (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina pretende dar formação na área das comunicações móveis terrestres em geral, e em particular no que se
refere aos sistemas de comunicações celulares. Para além dos aspectos básicos, é dada ênfase aos aspectos de
planeamento celular, com aplicação aos sistemas GSM e UMTS.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course intends to provide knowledge in the area of terrestrial mobile communications, and in particular concerning
cellular systems. Besides basic aspects, it addresses radio network planning, applied to GSM and UMTS.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os temas a tratar tratam de aspectos comuns a vários sistemas de comunicações móveis, bem como de tópicos
específicos essencialmente dos sistemas GSM e UMTS: Introdução, Distribuições Estatísticas em Telecomunicações,
Modelos de Propagação, Antenas para as Bases e os Móveis, Caracterização do Canal Rádio, Redes Celulares, Interface
Rádio, Sistemas de Rádio Móvel Privado, Mobilidade e Tráfego, Dimensionamento Celular.

6.2.1.5. Syllabus:
The course addresses aspects common to mobile communication systems, as well as specific topics of GSM e UMTS:
Introduction, Statistical Distribuitions in Telecommunicatins, Propagation Models, Antennas for Base and Mobile
Stations, Characterisation of the Radio Channel, Cellular Networks, Radio Interface, Private Mobile Radio Systems,
Mobility and Traffic, Cellular Design.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação da disciplina engloba duas componentes (trabalho de pesquisa e exame): --- Trabalho de pesquisa: é
realizado em grupos de 2 ou 3 estudantes; é uma pesquisa sobre sistemas de informação/comunicação móveis; não
requer a escrita de um relatório, mas sim de uma apresentação em PowerPoint; é apresentado perante a turma no final
do semestre. --- Exame: é efectuado com consulta, exclusiva dos apontamentos da disciplina, e livros.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The evaluation is done via two components (a research paper and an exam): --- The research paper: is performed by
groups of 2 or 3 students; is devoted to mobile and wireless information and communication systems; does not require a
written report, but rather a Power Point presentation; is to be presented before the class by the end of the semester. ---
The exam: can be done with supporting bibliography, which can only be books and course notes.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Foundations of Mobile Radio Engineering, M.D. Yacoub , 1993, CRC, Boca Raton, FL, USA
Introduction to Wireless Systems, P.M. Shankar, 2002, John Wiley, New York, NY, USA
Wireless Communications, A.F. Molisch, 2005, John Wiley, Chichester, UK"

Mapa IX - Compressão e Codificação de Dados

6.2.1.1. Unidade curricular:
Compressão e Codificação de Dados

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Alexandre Teles de Figueiredo (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição dos conceitos fundamentais da teoria da informação e sua aplicação aos problemas da compressão e
codificação de informação (dados, sinais e imagens).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of the fundamental concepts of information theory and its application to problems of coding and
compression and information (data, signals, and images).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Compressão com e sem perdas e aspectos psico-físicos. Conceitos básicos de teoria da informação (informação de um
evento, entropia, informação mútua e suas propriedades). Compressão entrópica (desigualdade de Kraft-McMillan,
código de Huffman e sua optimalidade, codificação de Shannon-Fano-Elias e aritmética). Comunicação em canais
ruidosos (capacidade de de canal). Compressão baseada em dicionários (algoritmo de Ziv-Lempel).
Codificação/compressão de sinais (quantização). Codificação preditiva (DPCM, delta). Quantização vectorial.
Compressão por transformada (alocação de bits, transformadas de Karhunen-Loeve, DCT, de Walsh-Hadamard e de
"wavelets"). Alguns exemplos práticos (sinais de voz, normas JPEG e MPEG).
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6.2.1.5. Syllabus:
Lossless and lossy compression. Psychophysical aspects. Fundamental concepts of information theory (event
information, entropy, mutual information and their properties). Entropic compression (Kraft-McMillan inequality, Huffman
coding and its optimality, Shannon-Fano-Elias coding, and arithmetic coding). Communication over noisy channels
(channel capacity). Dictionary-based compression (Lempel-Ziv coding). Predictive coding. Signal compression
(quantization). Differential pulse code modulation and delta modulation. Vector quantization. Transform coding (bit
allocation, Karhunen-Loeve transform, discrete cosine transform, Walsh-Hadamard transform, and wavelet transforms).
Practical applications: JPEG and MPEG.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame (50 %) + Trabalho (50%). Grupos de trabalho: Licenciatura - até dois alunos; Mestrado - um aluno.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exam (50%) + Project in MATLAB (50%). The Project is to be developed by groups of at most two students. Minimum
exam grade: 9.5

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Compressão e Codificação de Dados, Mário A. T. Figueiredo, 2005, Apontamentos disponíveis na página da disciplina

Mapa IX - Sistemas de Conversão Comutada

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Conversão Comutada

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Fernando Alves da Silva (90.93)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
•Seleccionar e utilizar dispositivos semicondutores para altas tensões e correntes;
•Analisar e projectar circuitos de potência de conversores estáticos comutados (CEC);
•Sintetizar os circuitos de regulação de conversores comutados para aplicações específicas nas redes eléctricas para
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aplicações específicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
•To select and to use power semiconductor devices for high power applications;
•To analyse the power circuits, drive circuits and modulators of switching power converters for a specific application;
•To synthesise power topologies, drives, modulator and control circuits of switching power converters for specific
applications.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa:
1. - Dispositivos semicondutores para altas tensões e correntes: díodos PN, PIN e SiC Schottky; transistores bipolares de
junção; transistores MOSFET e bipolares de porta isolada IGBT e IEGT; tiristores e tiristores GTO, IGCT e ETO; díodos,
transistores e tiristores de efeito de campo de junção (FCD, SIT, VJFET, BSIT, SITh) em Si, SiC e C: Caracterização,
perdas, protecções e comando. Associações série e paralelo, cascode generalizado.
2. - Análise e síntese de topologias de conversão estática comutada de energia eléctrica: conversão dc-dc, dc-ac, ac-dc e
ac-ac.
3. - Introdução ao estudo da regulação linear e não linear de CEC . Modelação linear e não linear de CEC. Síntese de
compensadores lineares e não lineares. Realização analógica e digital de moduladores e compensadores.

6.2.1.5. Syllabus:
1. – High power semiconductors: PN and PIN diodes, SiC Schottky diodes; bipolar junction transistors; MOSFET and
isolated gate bipolar transistors IGBT and IEGT; thyristors and GTO thyristors, IGCTs and ETOs; Si, SiC and C Field Effect
diodes, transistors and thyristors (FCD, SIT, VJFET, BSIT, SITh): static and dynamic characteristics, maximum ratings and
power losses. Active and passive protections and drive circuits. Series, parallel, and generalized cascade semiconductor
associations.
2. - Power converter main topologies analysis and synthesis: Choppers, inverters, rectifiers, AC-AC converters.
3. - Design of linear and non-linear feedback controllers for switching power converters. Linear and non-linear modeling
of modulators (ramp, arcosinus, PWM) and power converters Analog and digital implementation.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
•2 testes ou exame final (70% da nota final, Nteste>8,0; NTE>9,0);
•Avaliação de laboratório (ponderação 30% na nota final, NL > 9,0); Nota laboratório: peso 25% no desempenho em 3
laboratórios em grupos de 4 alunos e 1 laboratório individual, obrigatórios com pequenos relatórios na aula; restantes
5% avaliação de laboratório nas provas escritas.
•Alunos inscritos em época especial, ou melhoria de nota devem informar o responsável antes da avaliação, e NL > 9,0

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
•2 tests or final exam (70% overall, test minimum 8.0/20, overall minimum 9.0/20);
•Laboratory mark (30% overall, minimum 9.0/20). Lab mark: 25% lab performance on 3 compulsory laboratory group
works plus 1 individual lab, with small reports on class; remaining 5% of lab evaluation in written tests/exams;
•Students registered for special exam or mark improvement must inform the professor before the evaluation if they have
minimum 9/20 on laboratory

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Electrónica Industrial, , José Fernando Alves da Silva , , Fundação Calouste Gulbenkian
Guias de Laboratório de Sistemas de Conversão Comutada, Fernando Silva, , IST
Sistemas de Conversão Comutada: Colectânea de Testes e Exames Tipo , J. Fernando Silva, 2001, IST"

Mapa IX - Termodinâmica e Estrutura da Matéria

6.2.1.1. Unidade curricular:
Termodinâmica e Estrutura da Matéria

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Paulo da Mota Capitão Lemos Alves (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Reinhard Horst Schwarz (91.0), João Pedro Saraiva Bizarro (84.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Reinhard Horst Schwarz (91.0), João Pedro Saraiva Bizarro (84.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina apresenta os conceitos e princípios básicos da termodinâmica clássica e as bases da física quântica. A
compreensão desses conceitos é reforçada através de aplicações ao mundo real. Os alunos deverão ter a capacidade de
manipular esses conceitos e saber aplica-los à resolução de problemas. Os estudantes serão motivados por exemplos de
aplicação dos princípios da física noutras áreas, em particular nas aplicações modernas de alta tecnologia. O ensino
teórico-prático será complementado com a realização de trabalhos laboratoriais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The principles and basic concepts of thermodynamics and its relation to microscopic phenomena and the bases of
quantum physics and its relation to the structure of matter are presented. The understanding of those concepts will be
reinforced using real world applications. The students should be able to manipulate those concepts and apply them to
solve problems. The students will be motivated with examples of the application of physical principles to other areas, in
particular in modern high technology. The course will include laboratorial work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Sistema termodinâmico. Trabalho e calor. Capacidade calorífica, calor específico e calor latente. Os estados da matéria.
Transições de fase. Temperatura. Transmissão de calor: convecção, condução e radiação.

2.O gás perfeito. Teoria cinética dos gases. Temperatura e energia cinética. Calor específico a volume e a pressão
constante. Calor específico dos sólidos. Gases reais: equação de Van der Waals.

3.Energia e Entropia. Os princípios da Termodinâmica. Transformações reversíveis e irreversíveis. Máquinas térmicas.

4.Física Estatística e Termodinâmica. Entropia e desordem. Postulados da Física Estatística. Distribuição de velocidades
de Maxwell-Boltzmann.

5.As bases da Física Quântica: radiação do corpo negro e a lei de Planck, efeito fotoeléctrico. As ondas de matéria e as
relações de incerteza de Heisenberg.

6.Estrutura da matéria: escalas de energia. Moléculas, átomos, núcleos e ...

6.2.1.5. Syllabus:
1. Thermodynamical system. Work and heat. Heat capacity, specific heat and latent heat. States of matter and phase
transitions. Temperature. Heat transfer: convection, conduction and radiation.

2. Perfect gas. Kinetic thory of gases. Temperature and kinetic energy. Specific heat at constant volume or pressure.
Specific heat of solids. Real gases: Van der Waals equation.

3. Energy and entropy. The Principles of Thermodynamics. Reversible and irreversible transformations. Heat engines.

4. Statistical Physics and Thermodynamics. Entropy and disorder. The postulates of Statistical Physics. Maxwell-
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Boltzmann distribution of velocities.

5. The bases of quantum physics: black body radiation and Planck's law, photoelectric effect. Matter waves and
Heisenberg's uncertainty relations.

6. Structure of matter. Energy scales. Molecules, atoms, nuclei and particles. Spin and Pauli's exclusion principle.
Chemical and nuclear energy. The forces and elementary ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórico-prática será avaliada por testes e/ou exame final contando 75% para a nota final.
A componente laboratorial será avaliada por relatórios entregues no fim de cada sessão, contando 25% para a nota final.
Será exigida a nota mínima de 8.50 a cada componente para aprovação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The student evaluation by tests and/or final exam has a 75% weight on the final grade.
The laboratory reports will be due at the end of each laboratory session, and will have a 25% weight on the final grade.
To pass the course a minimum grade of 8.50/20 from both evaluation components (test and/or exam and laboratory) will
be required.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Physics for Scientists and Engineers, R. A. Serway, J. W. Jewett, 2004, ISBN: 0-53-440842-7
Introdução à Física, J.D. Deus et al, 2000, ISBN: 972-7730-35-3
Fundamentals of Physics, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, 2004, ISBN: 0-471-23231-9
Physics for Scientists and Engineers, P.A. Tipler, 2003, ISBN: 0-71-674389-2"

Mapa IX - Computação Paralela e Distribuída

6.2.1.1. Unidade curricular:
Computação Paralela e Distribuída

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Alves Pereira Monteiro (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Carlos Campos Costa (42.0), Luís Miguel Teixeira D'Ávila Pinto da Silveira (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Carlos Campos Costa (42.0), Luís Miguel Teixeira D'Ávila Pinto da Silveira (42.0)
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender os modelos, técnicas, e formas de programação de algoritmos paralelos. Analisar e conceber algoritmos
paralelos. Compreender os fundamentos da computação distribuída.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding the models, techniques, and programming methods for parallel algorithms. Analyzing and designing
parallel algorithms. Understanding the foundations of distributed computing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelos de computação paralela: multiprocessadores e multicomputadores; organização da memória; complexidade da
comunicação. Redes de Interligação. Taxonomia de Flynn.
Análise e síntese de algoritmos paralelos: divisão do problema; organização dos dados; sincronização; balanceamento e
escalonamento.
Programação em sistemas de passagem de mensagens: MPI.
Programação em sistemas com memória distribuída partilhada: OpenMP, threads, condições de corrida, detecção de
interblocagem
Análise do desempenho de algoritmos paralelos.
Fundamentos de computação distribuída e suas aplicações aos algoritmos paralelos. Limites da computação distribuída.
Exemplos: classificação de documentos e métodos de Monte Carlo.
Exemplos: multiplicação de matrizes; solução de sistemas lineares; FFT.
Exemplos: algoritmos de procura.

6.2.1.5. Syllabus:
Parallel computing models: multiprocessors and multicomputers. Memory organization; communication complexity.
Interconnection networks. Flynn’s taxonomy.
Analysis and synthesis of parallel algorithms: problem partitioning; data organization; synchronization; balancing and
scheduling.
Programming message-passing systems: MPI.
Programming shared memory systems: OpenMP, threads, race conditions, deadlock detection.
Performance analysis for parallel algorithms.
Foundations of distributed computing and their applications to parallel algorithms. Limits of distributed computing.
Examples: document classification and Monte Carlo methods.
Examples: matrix multiplication, solving systems of linear equations, FFT.
Examples: Searching problems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame ou testes 40%. Projecto 50%. Trabalhos de casa 10%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exams 40%. Project 50%. Homework 10%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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"Parallel Programming, Michael Quinn, 2003, McGrawHill
Parallel Programming: Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers, Barry
Wilkinson and Michael Allen, 2005 , Prentice Hall"

Mapa IX - Sistemas de Telecomunicações por Fibra Óptica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Telecomunicações por Fibra Óptica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adolfo da Visitação Tregeira Cartaxo (84.00000000000001)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer uma perspectiva moderna dos sistemas de telecomunicações por fibra óptica, e estudar algumas das
tecnologias e técnicas que suportam estes sistemas. Apresentar as metodologias apropriadas para analisar o
desempenho e projectar estes sistemas de telecomunicações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide a modern view of optical fibre telecommunication systems and study some technologies and techniques that
support those systems. To present the appropriate methods for analysing the performance and designing these
telecommunication systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos Sistemas de Telecomunicações por Fibra Óptica (STFO). 2 – Tecnologias e técnicas dos STFOs. 3 -
STFOs mono-canal. 4 - Sistemas de telecomunicações multi-comprimento de onda (WDM). 5 - Redes ópticas de acesso.

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Introduction to Optical Fibre Telecommunication Systems (OFTS). 2 – Techniques and technologies of OFTS. 3 –
Single-channel OFTS. 4 – Wavelength-division multiplexed telecommunication systems. 5 - Optical access networks.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A. Duas séries de problemas individuais, com peso de 25% na nota final,
OU (exclusivo)
Um trabalho de simulação (grupo de duas pessoas) em MATLAB, com peso de 40% na nota final.

B. Exame final com nota mínima de 9.5 valores, com peso de 75% na nota final caso o aluno escolha as séries de
problemas ou com peso de 60% na nota final caso o aluno escolha o trabalho de simulação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
A. Two individual problem series with weight of 25% to the final mark,
OR (exclusive)
MATLAB simulation work (two people), with weight of 40% to the final mark.
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B. Final examination, with minimum mark of 9.5 / 20, with weight of 75% to the final mark in case the student chooses the
problem series or with weight of 60% to the final mark in case the student chooses the simulation work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Transmissão por Fibra Óptica, A. Cartaxo, , 2005, IST
Optical Networks: a Practical Perspective , R. Ramaswamy, K. Sivarajan, 2002., Morgan Kaufmann, segunda edição
Diapositivos da disciplina., A. Cartaxo, , "

Mapa IX - Sistemas Integrados Analógicos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Integrados Analógicos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel dos Santos Ribeiro Fernandes (63.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos deverão ser capazes de: 1) Projectar amplificadores de acordo com um conjunto de especificações; 2)
Projectar circuitos com condensadores comutados; 3) compreender as arquitecturas principais de ADCs e DACs; 4)
Projectar um circuito integrado de complexidade moderada com ferramentas de projecto industriais (ex. Cadence); 5)
fazer layout de circuitos analógicos, usando técnicas apropriadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students are expected to be able to: 1) Design an amplifier according to a set of specifications; 2) design switched
capacitor circuits; 3) comprehend ADCs and DACs architectures; 4) design on a standard industry design suite (ex.
Cadence) an integrated circuit of moderate complexity; 5) design analog layouts using appropriate techniques.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
0. Introdução
0.1) Tecnologias de Sílicio
0.2) Fluxo de projecto de circuitos analógicos

1. Conversores de Ritmo de Nyquist e com Sobreamostragem
1.1) Fundamentos
1.2) Circuitos de Amostragem e Retenção com Transistores MOS
1.3) Conversores A / D com ritmo de Nyquist
1.4) Conversores D / A com ritmo de Nyquist
1.5) Conversores com Sobreamostragem

2. Transistores MOS e Projecto de Circuitos Analógicos
2.1) Dispositivos em tecnologias de Silicio.
2.2) Fontes de corrente e amplificadores de um andar.

3. Amplificadores Avançados e Comparadores
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3.1) Amplificadores CMOS com dois andares
3.2) Amplificadores de Transconductância
3.4) Comparadores

4. Circuitos com Condensadores Comutados

5. Modelos de transistores MOS Avançados
4.1) Modelos de Transistor com inversão forte, moderada e fraca.
4.2) Ruído em circuitos eletrónicos
4.3) Layout.

6.2.1.5. Syllabus:
0. Introduction
0.1) Technology Overview
0.2) Analog Design Flow

1. Nyquist-Rate And Oversampling Converters
1.1) Fundamentals
1.2) MOS Sample-and-Hold
1.3) Nyquist-Rate A/D Converters
1.4) Nyquist-Rate D/A Converters
1.5) Oversampling Converters

2. MOS Transistors and Analog Design
2.1) Integrated Circuit Devices.
2.2) Basic Current Mirrors and Single-Stage Amplifiers.
3. Advanced Amplifiers and Comparators Design
3.1) Two-Stage CMOS Opamp
3.2) Transconductance Amplifiers
3.4) Comparators

4. Switched Capacitor Circuits

5. Advanced MOS Transistors and Analog Design
4.1) Transistor models
4.2) Noise in Electronic Circuits
4.3) Layout.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Projecto (80%):
Meta Inicial: Projecto de um ADC em Alto-nível hierárquico
Meta Intermédia: Projecto de um Amplificador/Comparador
Meta Final: Projecto de um sub-part de um ADC ou DAC a nível de circuito.
Avaliação do Projecto
Laboratório (20%)
Alternativa: Exame Final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Project (80%):
Initial Target: High level project of an ADC
Middle Target: Project of an Amplifier/Comparator
Final Target: Project of a subpart of an ADC or a DAC
Project Assessment
Laboratory (20%)
Alternative: Final Exam
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Analog Integrated Circuit Design, David Johns, Ken Martin, 1997, John Wiley & Sons

Mapa IX - Processamento de Imagem e Visão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Processamento de Imagem e Visão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge dos Santos Salvador Marques (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Salgado Arriscado Costeira (63.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Paulo Salgado Arriscado Costeira (63.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Neste curso os alunos aprendem métodos fundamentais de Processamento de Imagem e de Visão 3D que lhes permitem
realizar operações básicas tais como: pré-processamento, melhoramento de qualidade e redução de ruído, segmentação
de imagem, reconhecimento de objectos e extracção de informação 3D sobre o mundo exterior.
O curso desenvolve a capacidade de aplicação dos métodos estudados na resolução de problemas novos, através da
realização de um projecto.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students will learn selected methods in Image Processing and Computer Vision which allow them to perform key
operations such as: pre-processing, image restoration and denoising, image segmentation, object recognition and the
extraction of 3D information from images.

The course develops the ability to solve new image processing problems using the previous methods. This is done in the
scope of a project.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. INTRODUÇÂO Áreas de aplicação. Conceito de imagem. Aquisição de imagens. Espaços de imagem. Análise em
Componentes Principais (Imagens Próprias).
2. FILTRAGEM E MELHORAMENTO Filtragem linear e não linear. Filtro de mediana. Operações morfológicas. Alinhamento
de imagens.
3. PROBLEMAS INVERSOS Métodos de regularização. Campos de Markov. Aplicação à restauração de imagens.
4. SEGMENTAÇÂO E RECONHECIMENTO Métodos de classificação e de inferência estatística. Métodos de segmentação
básicos. Watershed. Métodos baseados em grafos e em campos de Markov. Modelos deformáveis.
5. CARACTERÍSTICAS VISUAIS Detecção de cantos e de contornos. Cor e textura. Características invariantes.
6. VISÃO 3D Modelo da câmara e calibração. Reconstrução estéreo. Geometria epipolar. Emparelhamento. Reconstrução
3D.

6.2.1.5. Syllabus:
1. INTRODUCTION Motivation. Application Areas. Áreas de aplicação. Images. Image aquisition. Image spaves. Principal
component analysis (PCA). Eigen images.
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2. IMAGE FILTERING AND ENHANCEMENT Linear and nonlinear filtering. Median filter. Morphological operations.
Geometric Corrections. Image alignment.
3. INVERSE PROBLEMS Regularization Methods. Markov random fields. Application to image restoration.
4. IMAGE SEGMENTATION Data classification and statistical inference. Basic segmentation methods. Watershed.
Methods based on graphs and Markov random fields. Deformable models.
5. VISUAL FEATURES Edge and corner detection. Color and Texture. Invariant features.
6. 3D VISION Camera model and camera calibration. Stereo reconstruction. Epipolar geometry. Matching. 3D
reconstruction.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação consiste na resolução de um problema de visão (projecto) e num exame oral, ambos com peso de 50% na
nota final. Os projectos são feitos em grupos de 2 alunos

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Grading consists of a project and an oral exam, both of them with 50% weight. Projects are carried out in groups of 2
students and involve the solution of a novel image processing problem.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Digital Image Processing , Gonzalez, Woods, 2002, Prentice Hall

Mapa IX - Protecções e Automação em Sistemas de Energia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Protecções e Automação em Sistemas de Energia

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Costa Pinto de Sá (69.006)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina visa desenvolver formações essenciais à capacidade de conceber e parametri¬zar sistemas de protecção
contra incidentes nos equipamentos e sistemas eléctricos de potência.
Começando por apresentar os princípios e requisitos básicos das Unidades de protec¬ção e controlo e das respectivas
interfaces aos equipamentos de energia, são depois tratados aspectos essenciais da protecção de equipamentos e de
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sistemas de Energia de Média, Alta e Muito Alta Tensão. Em particular, são abordados os comportamentos em defeito
das redes de distribuição de tipo europeu, com referência aos seus regimes de neutro, e os relativos às redes de
trans¬missão. Por fim, são discutidos aspectos relativos à protecção de máquinas rotativas e de trans¬formadores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims at developing basic skills to be able to design and to set protection sys¬tems against faults in power
equipments and systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Sistemas de Protecção e controlo: Hardware e compatibilidade electromagnética. Soft¬ware e algoritmos bási¬cos.
Sistemas distribuídos em Subestações e protocolos de comu¬nicação.
Transformadores de Medida para protecção e outros sensores.
2.Regimes de Neutro em Redes de Distribuição primárias (Média Tensão): isolado, resso¬nante, resistivo e com
reactância limitadora. Protecções e equi¬pamentos específicos.
Regulação coordenada de Protecções de Máxima Intensidade em redes de Média Ten¬são e Qualidade da Energia.
Relação entre normas de Imunidade Electromagnética e protecções.
3.Protecção de redes de Transmissão. Protecção de distância: princípios, características, regulação, coordenação e
limitações. Tele-protecção. Tele-aceleração de protecções de distância e protecção diferencial de linhas.
4.Protecção de Máquinas Eléctricas médias e grandes. Protecção de transformadores de potência. Pr ...

6.2.1.5. Syllabus:
1.Protection and Automation Systems: hardware and electromagnetic compatibility (EMC). Software and basic
algorithms. Distributed systems in Substations and Local Area Networks protocols.
Measurement transformers for protection and other sensors.
2.Grounding options in Medium Voltage Distribution networks: ungrounded, resonant, and through resistors and
reactors. Protection systems and specific devices. Typical automation functions in Substations.
Coordinated setting of overcurrent relays in Medium Voltage networks and Power quality. EMC standards and Protection
options relationship.
3.Transmission systems Protection. Distance protection: Fundamentals, operating fea¬tures, setting, coordination and
limits. Intertripping. Distance protection intertripping and power lines differential protection.
4.Medium and large electric machines protection. Power transformers protection. Rota¬ting machines protection. Specific
protection of generators and motors.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
?Projecto obrigatório dividido em 3 partes, com as duas primeiras partes valendo 15% da avaliação total, e a 3ª parte
valendo 10%. O projecto tem componentes obtidas laboratorialmente.
?Exame, com valia de 60% da valorização total, e classificação mínima exigida de 9 valores. Os alunos podem ir
livremente às duas datas de exame, valendo a melhor das classificações.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

?Three-parts Team Project (two students per project), with design, setting and coordi¬nation of protection systems. The
Project requires the acquisition of labora¬torial data, has a final oral discussion and values 40%.
?Written proof, requiring a 9 grading as a minimum and valuing 60%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
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demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Apontamentos redigidos pelo responsável (José Luís C. Pinto de Sá), , ,

Mapa IX - Redes e Instalações Eléctricas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes e Instalações Eléctricas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Costa Pinto de Sá (21.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Augusto Santos Joaquim (77.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Augusto Santos Joaquim (77.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina visa o desenvolvimento de competências necessárias ao cálculo e ao projecto de redes e instalações de
utilização em baixa tensão e de industriais de média tensão..

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims at developing skills required to design and to calculate low-voltage electrical plants and networks as
well as medium voltage industrial plants.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Redes e Instalações de Baixa Tensão: Luminotecnia: Grandezas fundamentais e unidades, fontes de luz, aparelhos de
iluminação e sistemas de comando; concepção e cálculo de instalações de iluminação. Instalações eléctricas em
edifícios e instalações industriais; aspectos regulamentares; projectos de instalações em edifícios: escolha de cabos e
de condutores, quadros eléctricos e protecções, sistemas de segurança de pessoas, eléctrodos de terra, protecção
contra descargas atmosféricas, sistemas de detecção de incêndios; instalações de força motriz: protecção e comando de
motores.
2. Cálculo de curto-circuitos em instalações industriais: Cálculo de projecto dos efeitos térmicos e mecânicos das
correntes de curto-circuito sobre equipamentos: regimes transitórios (componentes unidireccional e sub-transitórias), e
representação do seu efeito. Disjuntores: tecnologias de corte de corrente, poder de corte e de fecho, e relação com No
...

6.2.1.5. Syllabus:
1.Low voltage plants and networks: Lighting: Basic parameters and units, light sources, lighting devices and control
systems; design and calculation of lighting systems; standards. Plants design in buildings: conductors choice,
switchboards and protection, human safety, grounding, lightning and fire-hazard protection. Motor systems and their
control and protection.
2.Shirt-circuit calculation in Medium Voltage plants. Calculation of thermal and me¬chanical stress on devices: transient
components and their effects, IEC 60909 standard. Circuit-breakers: technolo¬gies, making and breaking ratings. Arc
flash. Dimensioning for short-circuit withstanding.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
?Projecto obrigatório dividido em 2 partes, valendo 60% da avaliação total.
?Exame, com valia de 40% da valorização total, e classificação mínima exigida de 9 valores. Os alunos podem ir
livremente às duas datas de exame, valendo a melhor das classificações.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
?Three-parts Team Project (two students per project), with design and calculation of two electrical systems. It values
60%.
?Written proof, requiring a 9 grading as a minimum and valuing 40%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Lighting Manual , Philips Lighting B. V., 1993, 5th ed
Técnicas e Tecnologias em Instalações Eléctricas, L. M. Vilela Pinto, 1993, ---
Apontamentos redigidos pelo responsável (José Luís C. Pinto de Sá), , , "

Mapa IX - Fundamentos de Energia Eléctrica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Energia Eléctrica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Nunes Padilha de Castro Correia de Barros (42.002100000000006), Joaquim António Fraga Gonçalves Dente
(42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Luís Costa Pinto de Sá (56.28), Maria Teresa Nunes Padilha de Castro Correia de Barros (28.014000000000003), Vítor
Manuel de Oliveira Maló Machado (28.014000000000003), Pedro Manuel Santos de Carvalho (98.0007), Célia Maria Santos
Cardoso de Jesus (98.00280000000001)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Luís Costa Pinto de Sá (56.28), Maria Teresa Nunes Padilha de Castro Correia de Barros (28.014000000000003), Vítor
Manuel de Oliveira Maló Machado (28.014000000000003), Pedro Manuel Santos de Carvalho (98.0007), Célia Maria Santos
Cardoso de Jesus (98.00280000000001)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Familiarização com o conceito de Sistema de Energia Eléctrica (SEE) e a sua estrutura: produção, transporte,
distribuição e utilização. Compreensão do funcionamento individual dos principais componentes do SEE. Compreensão
do seu funcionamento interligado, em regime permanente.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To introduce the concept of Electric Power System (EPS) and its structure: generation, transmission, distribution and
consumption. To understand the behavior of main components of the EPS. To understand interactions between those
components, and to derive the steady-state model of the EPS.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Caracterização da Produção e Consumo de Energia Eléctrica. Energia e Potência. Diagramas de carga. O sistema
eléctrico trifásico. Qualidade da energia eléctrica. Transporte e distribuição de energia eléctrica: a linha de transmissão.
Alteração do nível de tensão: o transformador. Conversão electromecânica de energia: as máquinas síncrona e
assíncrona. Introdução à análise de redes: valores por unidade; trânsito de energia; correntes de curto-circuito.
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6.2.1.5. Syllabus:
Characterisation of Electric Energy Generation and Consumption. Energy and power. Load diagrams. The three-phase
system. Power Quality. Power transportation and distribution: the transmission line. Voltage step-up and step-down:
transformers. Electromechanical conversion: synchronous and induction machines. Introduction to Power System
Analysis: per-unit quantities; load flow; fault currents.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
EXAME: exame final (peso: 60%, nota mínima: 9 valores).

LABORATÓRIO: trabalhos de laboratório (peso: 25%, nota mínima: 10 valores).
Nota: a avaliação no laboratório é válida durante o semestre seguinte.

MINITESTES: a resolver nas aulas (melhores 3 de 4; peso: 15%, não há nota mínima).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
EXAM: final exam (weight: 60%, minimum grade: 9).

LABORATORIES: lab assignments (weight: 25%, minimum grade: 10).
Note: labs are valid for 1 semester.

CLASS ASSIGNMENTS: best three of four class quizzes during classes (weight: 15%, minimum grade: 0).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
IST Press;

Mapa IX - Bioquímica e Biologia Molecular

6.2.1.1. Unidade curricular:
Bioquímica e Biologia Molecular

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Arsénio do Carmo Sales Mendes Fialho (84.042)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Gonçalo Pereira Mira (42.042)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Nuno Gonçalo Pereira Mira (42.042)
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprendizagem dos fundamentos de Bioquímica, Biologia Celular e de Biologia Molecular e Genética de todos os seres
vivos. Compreensão as interrelações metabólicas ao nível celular, dos eventos bioquímicos envolvidos na transmissão
da informação genética e dos mecanismos de expressão genética e seu controlo. É dado enfâse à função biológica ao
nível molecular é enfatizada bem como a estrutura e regulação de genes, a estrutura e síntese de proteínas e a forma
como as moléculas actuam nas células e como as células se integram em sistemas multicelulares e organismos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course focuses on the fundamental principles of biochemistry, genetics, molecular biology, and cell biology.
Biological function at the molecular level is particularly emphasized and covers the structure and regulation of genes, as
well as, the structure and synthesis of proteins, how these molecules are integrated into cells, and how these cells are
integrated into multicellular systems and organisms.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
BIOQUÍMICA - Compostos de interesse biológico. Aminoácidos fundamentais. Proteínas. Enzimas. Cofactores e
coenzimas. Cinética enzimática. Lípidos: membranas e transporte. Glúcidos. Glicólise e neoglucogénese. Via das
fosfopentoses. Descarboxilação oxidativa do piruvato. Ciclo do citrato. Transporte electrónico e fosforilação oxidativa.
Fotossíntese. BIOLOGIA CELULAR - A célula procariota e eucariota. Estruturas celulares e função. Os eucariontes, as
eubactérias e as arqueobactérias. BIOLOGIA MOLECULAR E GENÉTICA ? Hereditariedade, genes e cromossomas; o
cromossoma como portador da informação genética; estrutura e organização de genomas. Fluxo da informação genética
? Replicação e reparação do DNA; Transcrição e síntese proteica. Regulação da expressão genética - Em procariotas:
controlo da transcrição: indução, repressão catabólica, repressão pelos produtos finais e atenuação; estruturas
operónicas; o operão da lactose e ...

6.2.1.5. Syllabus:
BIOCHEMISTRY - Molecules of biological interest. Aminoacids. Proteins; Enzymes; Cofactors and Coenzymes. Enzyme
kinetics. Lipids: biomembranes and transport. Glycolysis and neoglucogenesis. Krebs cycle. Electronic transport and
oxidative phosphorylation. Photosynthesis. CELLULAR BIOLOGY ?The prokaryotic and the eukaryotic cell. Cell
structures and function. The three domains of life: Eukarya, Bacteria and Archaea. MOLECULAR BIOLOGY AND
GENETICS ? Hereditarity, genes and chromosomes; genome structure and organization. Flux of genetic information. DNA
replication and DNA repair. Gene transcription and protein synthesis. Regulation of gene expression: transcriptional
regulation in prokaryotes, induction, catabolic repression, feed-back repression and attenuation. Operonic structures:
lactose and tryptophan operons. Control of gene expression in eukaryotes: promoter and activating regions,
transcription factores. Cell cycle and control; mitosis and meiosis. Differentiation and developm ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dois testes, cada um referente a blocos do programa (nota mínima 9,5 valores em cada teste). Em alternativa aos testes,
Exame final relativo ao programa teórico (nota mínima 9,5 valores)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tests: Test 1 at the end of the first module and test 2 at the end of the 2nd module. Minimum mark: weighed average of
9.5 (out of 20) in the tests. Alternative: final written exam on the whole subject (minimum 9.5 points out of 20).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
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knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Principles of Biochemistry (3ª Ed) , H. R. Horton, L. A. Moran, R. S. Ochs, J. D. Rawn, K. G. Scrimgeour , 2002, Prentice
Hall, Upper Saddle River, NJ 07458
The Cell, a molecular approach (4ª Ed) , G. M. Copper, R. E. Hausman, 2007, ASM Press-Sinauer-Associates Inc.,
Washington, D.C.
O Mundo do RNA. Novos Desafios e perspectivas Futuras , C. M. Arraiano, A. M. Fialho, 2007, Editora LIDEL
Portal de ensino - e-escola/Biologia, Universidade Técnica de Lisboa,
-, http://www.e-escola.pt/site/index.asp"

Mapa IX - Sistemas Autónomos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Autónomos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Urbano de Almeida Lima (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rodrigo Martins de Matos Ventura (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rodrigo Martins de Matos Ventura (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Abordam-se os conceitos fundamentais envolvidos em sistemas compostos por diversos agentes físicos com diversos
graus de autonomia (sensores, processadores, actuadores, robots) distribuídos espacialmente. Descrevem-se métodos
de mapeamento e representação de mapas. Introduzem-se os conceitos e métodos fundamentais de auto-localização na
presença de incertezas na observação e no modelo do movimento. Apresentam-se métodos de integração da informação
proveniente de vários sensores, para posicionamento e representação do mapa do mundo onde os sensores estão
situados, bem como métodos para a resolução de problemas em sistemas cooperativos, incluindo a percepção
cooperativa e a atribuição, planeamento e coordenação de tarefas. Termina-se com uma perspectiva integradora dos
vários módulos ensinados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The fundamental concepts involved in systems composed by several physical agents with diverse degrees of autonomy
(sensors, processors, actuators, robots) spatially distributed are covered. Methods for mapping and representing maps
are described. Fundamental concepts and methods for self-localization under uncertainty of the observations and motion
model are introduced. Methods for integrating information coming from several sensors, for positioning and map
representation of the environment where the sensors are located are presented, as well as methods for problem solving
in cooperative systems, including cooperative perception and assignment, planning, and coordination of tasks. The
course closes with a integrative perspective of the various taught modules.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
(1) Introdução. Exemplos e componentes de sistemas autónomos: robots móveis, redes de sensores móveis e estáticos,
sistemas embebidos.
(2) Representação do Mapa do Mundo Representação do espaço. Tipos e armazenamento de mapas na presença de
incerteza de observação.
(3) Posicionamento. Métodos de localização absoluta (Triangulação e Trilateração. GPS). Localização baseada em
filtragem de Kalman. Localização de Markov. Localização de Monte Carlo (MCL). Localização e Mapeamento simultâneos
(SLAM).
(4) Planeamento e Coordenação de Tarefas. Planeamento de tarefas baseado em lógica. Gramáticas geradoras de planos.
Aprendizagem por reforço para optimização de tarefas. Representação de planos e coordenação da sua execução.
Análise de desempenho.
(5) Sistemas Cooperativos. Localização e seguimento cooperativo de objectos. Integração sensorial: métodos de fusão
da informação de vários sensores, distribuídos espacia ...

6.2.1.5. Syllabus:
(1) Introduction. Examples and components of autonomous systems: mobile robots, networks of mobile and static
sensors, embedded systems.
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(2) World map representation. Space representation. Types and storage of maps under observation uncertainty.
(3) Positioning. Methods for absolute localization (triangulation and trilateration; GPS). Localization based on Kalman
filtering. Markov localization. Monte Carlo localization (MCL). Simultaneous localization and mapping (SLAM).
(4) Task planning and coordination. Logic-based task planning. Plan generating grammars. Reinforcement learning for
task optimization. Plan representation and execution coordination. Performance analysis.
(5) Cooperative systems. Cooperative localization and tracking of objects. Sensor fusion: methods for fusing information
from various sensors, spatially and temporally distributed. Assignment, planning, and coordination of cooperative tasks.
Human-robot interaction.
(6) Functional architectures of ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
·2-3 séries de problemas resolvidos individualmente, para acompanhamento da matéria leccionada ao longo do semestre
(30%);
·Projecto incidindo sobre um capítulo da matéria, realizado por grupo de 2 alunos, com relatório tipo artigo e
apresentação oral final (70%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
·2-3 individual homeworks, to cover the course subjects (30%);
·Project concerning one of the course topics, carried out by a group of 2 students, with a final paper-like report and oral
presentation (70%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Probabilistic Robotics, S. Thrun, W. Burgard e D. Fox, 2005, MIT Press
Planning Algorithms, Steven Lavalle, 2006, Cambridge University Press
Reinforcement Learning: an introduction, R. Sutton and A. Barto, 1998, MIT Press"

Mapa IX - Sensores e Actuadores

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sensores e Actuadores

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

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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"not available"

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Seleccionar transdutores quer de entrada (medição), quer de saída (actuação) com base no conhecimento dos principais
princípios de transdução, dos sensores e transdutores (sensores e condicionamento de sinal) utilizados na medição por
via eléctrica de diversas grandezas físicas não eléctricas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Selection of input (measurement) and output (actuation) transducers for electrical measurement and actuation of non-
electrical quantities based on their transduction principles.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Transdutores de medida: parâmetros característicos que determinam o seu desempenho; transdutores para medição de
temperatura, movimento (deslocamento, velocidade e aceleração), de posição, de força, de binário e de contacto
(tácteis). Actuadores electromecânicos, pneumáticos e hidráulicos. Parâmetros característicos de actuadores contínuos.
Aplicações industriais e no domínio da robótica.

6.2.1.5. Syllabus:
Measuring transducers: performance depending parameters; temperature, displacement, speed, acceleration, position,
force, torque and contact (artificial skins) transducers. Electromechanical, pneumatic and hydraulic actuators.
Parameters of continuous actuators. Industrial and robotic applications.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final, escrito ou preferencialmente oral (peso 50%); trabalho prático laboratorial tipo mini-projecto com
apresentação oral pública(peso 30%); monografia escrito em inglês em formato artigo IEEE com apresentação oral
pública(20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final exam, written or preferably oral (weight 50%); experimental work, mini-project type, with public oral presentation
(weight 30%); monograph in English IEEE paper style with public oral presentation (weight 20%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Electrotecnia Teórica - 2ª Parte , João Francisco Borges da Silva [IST] , 1994, Campo girante, Motor assíncrono trifásico
Fractional- & Subfractional-Horsepower Electric Motors , C. G. Veinott [McGraw-Hill], 1970, Motores eléctricos de pequena
potência; motores passo a passo
Sensors and Analyzer Handbook , Harry N. Norton [Prentice Hall] , 1982, Sensores, geral
Les Capteurs en Instrumentation Industrielle , G. Asch [Dunod], 1994, Sensores, geral, bom do ponto de vista teórico
Global Positioning System Overview , Peter H. Dana [website] http://www.colorado.edu/geography/gcraft/notes, 1999,
Muito útil para o GPS
Elementos de apoio à disciplina de Sensores e Actuadores, Pedro M. B. Silva Girão, 2002, Sensores, transdutores e
actuadores"
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Mapa IX - Energias Renováveis e Produção Descentralizada

6.2.1.1. Unidade curricular:
Energias Renováveis e Produção Descentralizada

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Dias Ferreira de Jesus (41.958)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Manuel Gameiro de Castro (84.04200000000002)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui Manuel Gameiro de Castro (84.04200000000002)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina pretende transmitir conhecimentos de engenharia consolidada ou em fase adiantada de consolidação nos
domínios das energias renováveis, designadamente das componentes mini-hídrica, eólica e fotovoltaica, e da produção
descentralizada de energia eléctrica e utilização racional da energia, nomeadamente, centrais de cogeração e integração
na rede de energia eléctrica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To introduce consolidated engineering concepts of distributed power generation, namely renewable sources (small-
hydro, wind and photovoltaic) and combined heat and power production. To give further insight regarding the
interconnection of distributed power generation to the existing AC system.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – Caracterização do sector eléctrico português 2 – Critérios de avaliação económica 3 – Energia mini-hídrica 4 –
Energia eólica 5 – Energia fotovoltaica 6 – Cogeração 7 – Equipamento eléctrico de conversão

6.2.1.5. Syllabus:
1) Characteristics of the Portuguese electrical energy system 2) Economic analysis of renewable energy projects 3)
Small-hydro plants 4) Wind energy 5) Photovoltaic energy 6) Cogeneration 7) Electrical energy conversion equipment

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A classificação final resulta da média aritmética das notas obtidas em 4 mini-testes. A aprovação é obtida desde que esta
média seja =>; a 9,5 valores. Casos particulares: 1) A classificação dos alunos que tenham comparecido em 3 mini-testes
é obtida pela média aritmética dos mini-testes realizados multiplicada por um factor de 0,9. 2) Os alunos que tenham
comparecido em 2, 1 ou 0 mini-testes realizarão um teste final global, cuja classificação substitui os mini-testes em falta.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The final assessment results from the average mark of 4 tests to be given during the semester. This average mark should
be greater or equal to 9,5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Introdução à Cogeração, Rui Castro, 2006, Instituto Superior Técnico, Ed. 0
Máquina de Indução Duplamente Alimentada (versão draft), J.M. Ferreira de Jesus, 2004, http://energia.ist.utl.pt/erprod
Introdução à Energia Fotovoltaica, Rui Castro, 2004, http://energia.ist.utl.pt/erprod
Introdução à Energia Eólica, Rui Castro, 2004, http://energia.ist.utl.pt/erprod
Introdução à Energia Mini-Hídrica, Rui Castro, 2004, http://energia.ist.utl.pt/erprod
Introdução à Avaliação Económica de Investimentos, Rui Castro, 2004, http://energia.ist.utl.pt/erprod"

Mapa IX - Algoritmos e Estrutura de Dados

6.2.1.1. Unidade curricular:
Algoritmos e Estrutura de Dados

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Miguel Teixeira D'Ávila Pinto da Silveira (63.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Margarida Campos da Silveira (42.0), Luís Manuel Marques Custódio (42.0), Carlos Filipe Gomes Bispo (63.0), Pedro
Tiago Martins Batista (42.0), Rita Maria Mendes de Almeida Correia da Cunha (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Margarida Campos da Silveira (42.0), Luís Manuel Marques Custódio (42.0), Carlos Filipe Gomes Bispo (63.0), Pedro
Tiago Martins Batista (42.0), Rita Maria Mendes de Almeida Correia da Cunha (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dominar as técnicas de representação de dados: árvores, listas e grafos. Conceber e analisar a eficiência dos algoritmos
mais usados de manipulação de dados: inserção, ordenação e procura. Desenvolver aplicações usando a linguagem de
programação C.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal of the course is to teach the students the following competences: 1) Knowledge in the representation of the
informative elements of computer programs (i.e., Data) of wider use in ECE: trees, lists, graphs, etc. 2) The capacitive to
design and analyse the efficiency of commonly used data manipulation programs (i.e. Algorithms): insertion, sort and
search. 3) Additional experience in the development of software using the C programming language.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Análise de Algoritmos e Complexidade: conceitos base, classificação de algoritmos, introdução à complexidade, casos
melhor/pior/médio, resultados assimptóticos, recorrências. Algoritmos de ordenação: Selecção, Inserção, Bolhas, Shell,
Rápida e Junção. Árvores: definições, árvores binárias, algoritmos de inserção, procura e remoção. Árvores equilibradas.
Acervos. Tabelas de dispersão. Grafos : definições, matrizes e listas de adjacências; algoritmos de procura e
emparelhamento; caminho mais curto. Árvores abrangentes de menor custo.

6.2.1.5. Syllabus:
* Algorithm analysis and complexity: basic definitions, algorithm classification, introduction to complexity, best/average
/worst cases, Big-Oh notation, recurrences. * Sorting algorithms: selection, insertion, bubble, shell, quick and merge. *
Trees: definitions, binary trees, insertion, search and delete. Balanced trees. * Heaps. * Hash tables. * Graphs: definitions,
matrix and adjancent lists; search, matching and shortest path algorithms.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua:

13 Laboratórios: 1.5 valores
2 Testes: 12.0 valores
1 Projecto: 6.5 valores
Será dado acesso a uma repescagem de um dos testes, permitindo aos alunos substituir a nota correspondente pela
obtida no teste de repescagem. O projecto tem discussão. Não há qualquer exame.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous Grading System:

13 Laboratory session: 1.5 points
2 Midterms: 12.0 points ,li> 1 Project: 6.5 points
(on a scale of 0-20) Students will have access to a recovery test where they can redo one of the midterms and replace its
grade with the one obtained in that test. There is an oral discussion of the projects design and development. There are no
exam dates

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Algorithms in C (2 volumes), Robert Sedgewick, 1998, Addison-Wesley

Mapa IX - Redes de Telecomunicações

6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes de Telecomunicações

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João José de Oliveira Pires (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
?Apresentar uma perspectiva geral da arquitectura das redes de telecomunicações e dos tipos de serviços;
?Explicar os princípios fundamentais das tecnologias Ethernet, SDH e OTN e descrever o seu papel na concepção de
redes de transporte;
?Apresentar as estratégias adequadas para garantir sobrevivência de redes em presença de falhas;
?Examinar as soluções usadas para garantir acesso de banda larga e estudar as redes de acesso de nova geração;
?Introduzir os conceitos básicos sobre comutação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
?Give a general overview on the architecture of telecommunications networks and the types of services supported;
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?Explain the principles of Ethernet, SDH, and OTN technologies and describe its role in the design of transport networks;
?Describe the strategies appropriate to guarantee network survivability in the presence of failures;
?Examine the main issues involved in providing broadband access and study next generation access networks;
?Introduce the basic switching concepts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução às redes de telecomunicações: evolução e normalização; conceitos fundamentais e topologias; arquitecturas
de rede. Serviços e redes de serviços: aplicações actuais e emergentes; redes de serviços (telefónica pública, IP,
celulares, e CATV). Redes Ethernet: introdução à Ethernet; gigabit Ethernet; Ethernet de classe operador. Redes de
transporte SDH: tecnologias plesiocronas; hierarquia digital síncrona; SDH de nova geração; planeamento de rede e
análise de desempenho. Redes de transporte ópticas: tecnologias base (fibras ópticas e componentes ópticos);
princípios da multiplexagem por divisão no comprimento de onda (WDM); tipos e estrutura dos elementos de rede;
hierarquia de transporte óptica. Sobrevivência de redes: conceitos básicos; protecção e restauro em redes SDH;
protecção em redes ópticas; protecção em redes Ethernet. Redes de acesso: infra-estrutura da rede de acesso fixa;
soluções de banda larga sobre pares de ...

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to telecommunication networks: evolution and standardization; fundamental concepts and topologies;
network architectures. Services and service networks: present and emerging applications; service networks (PSTN, IP,
cellular, and CATV). Ethernet networks: introduction to Ethernet; gigabit Ethernet; carrier grade Ethernet. SDH transport
networks: plesiochronous technologies; synchronous digital hierarchy; new generation SDH; network planning and
performance analyses. Optical transport networks: basic technologies (optical fibres and optical components); principles
of wavelength division multiplexing; types and structure of the network elements; optical transport hierarchy. Network
survivability: basic concepts; protection and restoration in SDH networks; protection in optical networks, protection in
Ethernet networks. Access networks: wired access network infrastructure; broadband access over copper pairs (xDSL);
new generation optical access networks. Topics on switchi ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame (70%) + Trabalho (30%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Written examination and reports; exam (70%), reports (30%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Sistemas e Redes de Telecomunicações, J. Pires, 2006, IST
Next Generation Transport Networks, , M. N. Ellanti, S. S. Gorshe, L. G. Raman, W. D. Grover,, 2005, Springer
Optical Networks, Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan, , Morgan Kaufmann Publishers
Gigabit Ethernet Technology and Applications, Mark Norris, 2003, Artech House, "

Mapa IX - Aprendizagem Automática
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Aprendizagem Automática

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Henrique Martins Borges de Almeida (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Margarida Campos da Silveira (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Margarida Campos da Silveira (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos fundamentais sobre aprendizagem automática em geral, e sobre diversas técnicas de
aprendizagem automática. Adquirir a capacidade de utilizar essas técnicas em aplicações concretas e de escolher as
técnicas que melhor se adequem a cada situação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To acquire basic knowledge about machine learning in general, and about several machine learning techniques. To
acquire the capacity to use those techniques in applications and to choose the techniques that are more adequate for
each situation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceito de aprendizagem. Aprendizagem supervisionada e não supervisionada. Perspectiva histórica. Perceptrões
multicamada. Aspectos estatísticos da aprendizagem supervisionada. O problema da generalização. Máquinas de
suporte vectorial. Árvores de decisão. Agregação de dados e quantificação vectorial. Estimação de densidades de
probabilidade. Análise em componentes principais

6.2.1.5. Syllabus:
Concept of machine learning. Supervised and unsupervised learning. Historical perspective. Multilayer perceptrons.
Statistical aspects of supervised learning. The problem of generalization. Support vector machines Decision trees.
Clustering and vector quantization. Estimation of probability densities. Principal components analysis.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Oito trabalhos de laboratório (peso de 50%) e exame final (peso de 50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Eight lab assignments (50% weight) and final exam (50% weight).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Tom M. Mitchell, "Machine Learning", Prentice-Hall, 1999

Mapa IX - Dissertação de Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação de Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonel Augusto Pires Seabra de Sousa (0.0), António José Castelo Branco Rodrigues (0.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Manuel Brito da Silva Girão (0.0), José Luís Costa Pinto de Sá (0.0), Mário Alexandre Teles de Figueiredo (0.0),
Paulo Jorge Coelho Ramalho Oliveira (0.0), Joaquim António Fraga Gonçalves Dente (0.0), Pedro Manuel Urbano de
Almeida Lima (0.0), Pedro Miguel Pinto Ramos (0.0), Francisco André Corrêa Alegria (0.0), Maria Teresa Nunes Padilha de
Castro Correia de Barros (0.0), João Manuel Torres Caldinhas Simões Vaz (0.0), Alexandre José Malheiro Bernardino (0.0),
José António Beltran Gerald (0.0), Sónia Maria Nunes dos Santos Paulo Ferreira Pinto (0.0), João Paulo Salgado
Arriscado Costeira (0.0), António Manuel Raminhos Cordeiro Grilo (0.0), Pedro Manuel Quintas Aguiar (0.0), Maria
Eduarda de Sampaio Pinto de Almeida Pedro (0.0), João Manuel Lage de Miranda Lemos (0.0), José António Marinho
Brandão Faria (0.0), Luís António Fialho Marcelino Ferreira (0.0), João Paulo Baptista de Carvalho (0.0), João Fernando
Cardoso Silva Sequeira (0.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pedro Manuel Brito da Silva Girão (0.0), José Luís Costa Pinto de Sá (0.0), Mário Alexandre Teles de Figueiredo (0.0),
Paulo Jorge Coelho Ramalho Oliveira (0.0), Joaquim António Fraga Gonçalves Dente (0.0), Pedro Manuel Urbano de
Almeida Lima (0.0), Pedro Miguel Pinto Ramos (0.0), Francisco André Corrêa Alegria (0.0), Maria Teresa Nunes Padilha de
Castro Correia de Barros (0.0), João Manuel Torres Caldinhas Simões Vaz (0.0), Alexandre José Malheiro Bernardino (0.0),
José António Beltran Gerald (0.0), Sónia Maria Nunes dos Santos Paulo Ferreira Pinto (0.0), João Paulo Salgado
Arriscado Costeira (0.0), António Manuel Raminhos Cordeiro Grilo (0.0), Pedro Manuel Quintas Aguiar (0.0), Maria
Eduarda de Sampaio Pinto de Almeida Pedro (0.0), João Manuel Lage de Miranda Lemos (0.0), José António Marinho
Brandão Faria (0.0), Luís António Fialho Marcelino Ferreira (0.0), João Paulo Baptista de Carvalho (0.0), João Fernando
Cardoso Silva Sequeira (0.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolver a capacidade de análise e resolução de problemas específicos de Engenharia Electrotécnica e de
Computadores.
Desenvolver a capacidade de realização de um projecto de engenharia através do desenvolvimento de sistemas
hardware e/ou de software, que permitam integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso.
Desenvolver a capacidade de realização de estudos de problemas teóricos visando novos caminhos relevantes para a
prática da Engenharia Electrotécnica e de Computadores.
Demonstração de resultados através da realização de protótipos de hardware e/ou de software ou da aplicação de
resultados de investigação.
Realização e defesa de uma dissertação de mestrado.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To promote the capability to analyse and solve significant problems that prove to be relevant in the context of the
Electrical and Computers Engineering.
To promote the capability to implement hardware and/or software systems that allow the integration of knowledge
acquired along the course.
To promote the capability to study theoretical problems that point out new ways relevant to the Electrical and Computers
Engineering.
To promote the capability to implement hardware and/or software prototypes that demonstrates and validadte the
achieved results.
To promote the capability to write and to discuss a Master Dissertation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Métodos de análise e modelação de um problema de engenharia.
Análise de mercado.
Métodos e modelos de especificação de requisitos.
Metodologias de desenvolvimento de processos de engenharia.
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Métodos e ferramentas de identificação e planeamento de tarefas e de relatórios de progresso no contexto de um
projecto de engenharia.
Conceitos de introdução à investigação.
Metodologias de desenvolvimento e realização de projecto.
Metodologias de pesquisa e desenvolvimento científico.
Métodos de demonstração e validação de resultados de progresso.
Metodologias de realização e de validação de protótipos.
Elaboração de documentação técnica.
Publicação de resultados.

6.2.1.5. Syllabus:
Engineering Problems: analysis and modelling.
Benchmarking.
Requirements specification: methods and models.
Development processes.
Methods and tools for task and progress report identification and planning, in the context of an engineering project.
Methodologies for design development and implementation.
Research and development approaches.
Results demonstration and validation.
Prototype implementation and validation.
Technical documentation.
Results publication.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação dos resultados de progresso.
Defesa da Dissertação perante um Juri (conforme com os requisitos legais)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Assessment of progress results.
Presentation and discussion of the Master Dissertation to a Jury (according to legal requirements).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Scientific and technical papers and reports.

Mapa IX - Algoritmia e Desempenho em Redes de Computadores

6.2.1.1. Unidade curricular:
Algoritmia e Desempenho em Redes de Computadores

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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João Luís da Costa Campos Gonçalves Sobrinho (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprender a formular e a resolver problemas em rede em termos algorítmicos. Conhecer os principais tipos de algoritmos
com relevância em redes de computadores, sejam sequenciais, distribuídos, online ou aleatórios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Ability to address network problems in algorithmic terms. Learn the main network algorithms, be they sequential,
distributed, online, or random.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
As redes como grafos. Pesquisas básicas em grafos. Caminhos óptimos e localmente óptimos; aplicações ao
encaminhamento na Internet. Fluxo-máximo em redes e Teorema do fluxo-máximo-corte-mínimo. Conectividade em
redes; aplicações à protecção e fiabilidade das redes. Árvores de custo mínimo; aplicação a IPTV. Emparelhamentos
máximos e estáveis. Estratégias de Caching. Malhas de interligação e redes de Clos; aplicação a Data Centers. Redes de
informação, seriação e pesquisa de conteúdos Web.

6.2.1.5. Syllabus:
Networks as graphs. Graph search. Optimal and local optimal paths in networks; application to routing in the Internet.
Maximum flow in networks and the max-flow-min-cut theorem. Network connectivity; application to network protection
and reliability. Minimum cost spanning trees; application to IPTV. Maximum matchings and stable matchings. Caching
strategies. Interconnection networks and Clos networks; application to Data Centers. Information networks and Web
search.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame 60%; Laboratório 40%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exam 60%; Lab 40%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Algorithm Design, Jon Kleinberg e Éva Tardos, 2005, Addison Wesley
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Mapa IX - Microondas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Microondas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Afonso Manuel dos Santos Barbosa (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Luís Campos da Silva Topa (27.999972), Carlos Manuel dos Reis Paiva (48.99719999999999)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Luís Campos da Silva Topa (27.999972), Carlos Manuel dos Reis Paiva (48.99719999999999)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deverá adquirir a capacidade de analisar componentes utilizados em dispositivos de microondas e de ondas
milimétricas utilizando o formalismo da matriz de dispersão(cálculo de coeficientes de reflexão e de transmissão) bem
como de calcular parâmetros caracteristicos de alguns tipos de guias de onda(constante de propagação,frequência de
corte, potência transmitida, atenuação)e de linhas impressas(constante de propagação, impedância caracteristica,
atenuação).Deverá também ser capaz de medir parâmetros característicos de junções de microondas bem como de
materiais utilizados em microondas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After attending this course the student must be able to perform the analysis of microwave components and circuits using
the scattering matrix formalism (evaluation of reflection and transmission coefficients of microwave junctions)as well as
the calculation of characteristic parameters(propagation constants, cut-off frequencies, power transmission and
attenuation) of several types of open and hybrid waveguides and characteristic parameters of printed lines(propagation
constant, characteristic impedance, attenuation).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Circuitos de microndas: teoremas de Poynting, da unicidade e da reciprocidade aplicados a uma junção; matrizes de
impedância e de admitância de uma junção; propriedades de junções recíprocas e sem perdas;matriz de dispersão de
uma junção, propriedades,medidas; matriz de dispersão de uma associação de junções.
Junções de microondas: terminações(carga adaptada,curto-circuito e circuito aberto),quadripolos (iris, poste de
sintonia), junções de 3 acessos(junções em T),junções de 4 acessos(T mágico, acoplador direccional,desfasador,
atenuador), junções não recíprocas (girador,isolador, circulador).
Circuitos com cavidades: teorema de Foster, acoplamento guia-cavidade;tipos de ligação,dissipação e transmissão de
potência, filtros de cavidades.
Guias dieléctricos: lâmina dieléctrica de perfil em degrau, análise modal; modos característicos, equações modais;
diagramas de dispersão, espectros discreto e ...

6.2.1.5. Syllabus:
Microwave circuits: Poynting, unicity and reciprocity theorems applied to a junction; impedance and admittance
matrices; properties of reciprocal lossless junctions; scattering matrix of a junction, properties and measurements;
scattering matrix of a microwave circuit.
Microwave junctions: terminations(matched load, short-circuit, open), two port junctions(irises, slide screw tuner), three
port junctions(T junctions), four port junctions(magic T, directional coupler,phase shifter, attenuator), non reciprocal
junctions( girator,isolator, circulator).
Microwave cavities: Foster theorem, waveguide-cavity coupling; coupling types,power absorption and transmission,
cavity filters.
Dielectric waveguides: step index dielectric slab, modal analysis; characteristic modes,modal equations; dispersion
diagrams, discrete and continuous spectra, power flux and attenuation, applications.
Surface impedances: characteristic modes, practical structures, applications.
Printed lin ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
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competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A nota final é a média ponderada da nota do exame final e da nota do laboratório

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The final mark is an weighted average between the mark of a written examination and the mark from the lab sessions.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Microondas-Guias dos trabalhos de laboratório, Carlos Fernandes, Maria Emilia Manso, António Topa, Afonso Barbosa,
2005, Secção de Folhas - AEIST
Microondas-Teoria, Afonso Barbosa, António Topa(eds.), 2007, Secção de Folhas-AEIST (Edição provisória)"

Mapa IX - Sistemas de Informação e Bases de Dados

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação e Bases de Dados

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriel César Ferreira Pestana (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Alberto Rodrigues Pereira Sardinha (21.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Alberto Rodrigues Pereira Sardinha (21.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A cadeira teve como objectivo principal ensinar os fundamentos dos Sistema de Informação e Base de Dados, focando-
se na prática de concepção, desenho e implementação destes sistemas.

Assim, os aluno devem aprender a:
Especificar e caracterizar os requisitos de um Sistemas de Informação
Desenvolver Sistemas de Informação simples, baseado em ambientes integrados, como o Access ou outro a escolher

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is to teach knowledge regarding the design and implementation of Information Systems and Data Bases. The
courses focuses on practical aspects required to develop actual systems based on complete environments such as SQL
server.

Students should learn how to:
Specify and Information Systems Requirements
Design and develop simple information systems based on integrated environments.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa proposto é:
Técnicas de modelação de Base de Dados.
Desenho de Forms
Modelo Relacional.
Linguagem SQL.
Concorrência e Transacções
Arquitectura de Sistemas de Informação Cliente Servidor
Desenvolvimento de Sistemas de Informação em ambientes integrados

Os alunos deverão ter conhecimentos mínimos de programação. A programação usada será de Forms e SQL, ambas
implicando apenas noções elementares de programação.

6.2.1.5. Syllabus:
The program consists of:
Data Base modelling techniques.
Forms Design
Relational Model.
SQL Language.
Concurrency and Transactions.
Client Server IS Architecture.
Development of Information Systems in integrated environments

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame (50%) + Projecto (50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exam (50%) + Project (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Database System Concepts , Silberchatz, Korth, Sudarshan, 2005, McGraw Hil
Database Management Systems , Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke , 2002, McGraw Hill"

Mapa IX - Controlo e Optimização de Sistemas de Energia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo e Optimização de Sistemas de Energia

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís António Fialho Marcelino Ferreira (42.0)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Célia Maria Santos Cardoso de Jesus (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Célia Maria Santos Cardoso de Jesus (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudar a engenharia de controlo e operação de sistemas de energia eléctrica, desde o controlo automático de geração
até ao planeamento da exploração em tempo real.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To study the engineering of control and operation odf power and energy systems from the automatic voltage regulation
and automatic generation, real time operations till the planning of operations

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Controlo automático em redes interligadas: controlo de tensão e controlo de geração. Despacho em tempo real. Trânsito
de energia optimizado. Afectação de grupos térmicos. Programação de recursos hídricos. Programação de recursos
contratuais e independentes. Coordenação de recursos e programação no contexto de mercado de electricidade.

6.2.1.5. Syllabus:
Automatic voltage regulation and automatic generation control for interconnected networks. Real-time dispatch. Optimal
power flow. Thermal unit commitment. Short-term hydro scheduling. Scheduling of independent resources and contracts.
Resource coordination and scheduling in the context of an electricity market

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Há três datas de avaliação. A primeira data é a meio do semestre. As outras são no fim do semestre. Primeira data:
Teste1; Segunda data: Teste2 or Exame1; Terceira data: repetição de teste ou exame ou fazer exame pela primeira vez.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There are three dates of examination. The first date is at midterm. The other two dates are at the end of the term. First
date: Test1; Second date: Test2 or Exam1; Third date: repeat a test or repeat the exam, or take the exam for the first time.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Power Generation, Operation, and Control, , A.J. Wood, B.F. Wollenberg, , , John Wiley
Redes de Energia Eléctrica,, J.P. Sucena Paiva,, , IST Press
Power Systems Analysis (2nd Edition), , R. Bergen, V. Vittal, ,
More info in http://energia.ist.utl.pt/lmf/cose/, , , "
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Mapa IX - Cálculo Diferencial e Integral I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Cálculo Diferencial e Integral I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Vieira Bravo (105.0), Francisco José Sepúlveda de Gouveia Teixeira (105.0), Miguel Tribolet de Abreu (0.0),
Francisco Caetano di Sigmaringen dos Santos Viegas (0.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Manuel Atalaia Carvalheiro Serra (126.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Manuel Atalaia Carvalheiro Serra (126.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Formação básica em Análise Matemática. Domínio das seguintes matérias: sucessões, cálculo diferencial e integral de
funções reais de uma variável real. Introdução às séries numéricas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding of the basics in mathematical analysis. Knowledge of sequences, differential and integral calculus real
functions of one real variable. Introduction to numerical series.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Números reais (propriedades de corpo; relação de ordem e axioma do supremo). Números naturais. Método de indução.
Sucessões: Limite, sucessão de Cauchy.
Funções reais de variável real: limite e continuidade; diferenciabilidade - teoremas fundamentais; Regra de Cauchy e
levantamento de indeterminações; Fórmula de Taylor. Primitivação. Cálculo integral em R: integral de Riemann;
integrabilidade de funções seccionalmente contínuas; teorema fundamental do cálculo; fórmulas de integração por
partes e por substituição. Funções transcendentes elementares: logaritmo, exponencial e funções hiperbólicas. Séries
numéricas: série geométrica; critérios de comparação; séries absolutamente convergentes; séries de potências

6.2.1.5. Syllabus:
Real numbers (field properties; order relation and least-upper-bound (completeness) axiom). Natural numbers. Induction.
Sequences: notion of convergence, Cauchy sequences. Real functions of one real variable: limit and continuity;
differentiability ? fundamental theorems; L? Hôpital?s rule; Taylor?s formula. Anti-derivatives. Integral calculus in R:
Riemann?s integral; integrability of piecewise continuous functions; fundamental theorem of calculus; formulas for
integration by parts and substitution. Transcendental elementary functions: logarithm, exponential and hyperbolic
functions. Numerical series: geometric series; comparison criteria; absolute convergence; power series.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição da matéria complementadas com sessões
de resolução de problemas nas aulas práticas, individuais ou em grupo.
A avaliação combina uma componente de avaliação contínua nas aulas
práticas (opcional) e avaliação escrita dividida por 2 testes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The topics covered in this course are discussed in larger lectures, while students meet to discuss problems and
examples in smaller problem
sessions where they can also work in groups. Evaluation combines grades
from the problems session (optional) and 2 written midterm exams.

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

219 de 309 08/02/2019, 15:05



6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Vol. I. Reverté; 6ª ed. Fundação Gulbenkian; Springer-Verlag

Mapa IX - Electrónica Rápida

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrónica Rápida

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria João Ramos Marques Coelho Carrilho do Rosário (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos a competência para:
1) analisar circuitos electrónicos, analógicos e digitais, em muito altas-frequências.
2) Projectar, com recurso a meios computacionais, bem como a instrumentação e
técnicas de medida laboratoriais para altas-frequências, sistemas de electrónica
rápida.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Study of electronic circuits, both analogue and digital, at high frequencies. Although the circuits are the same studied in
early assignments, new project methods, simulation and measurement are required. The students will perform a set of
small projects that allow them to contact with the specific simulators of CAD for high frequency circuits as well as
measurement equipment.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Características das microondas e das ondas milimétricas.Circuitos planares em microondas e aplicações. 2. Matriz de
Dispersão. Relações com as matrizes de impedância e de admitância. Linhas de transmissão. Linhas microfita.
Elementos concentrados. 3. Malhas de Adaptação de Impedância e Filtragem. Redes de adaptação sem perdas.
Adaptação de impedâncias com elementos concentrados e distribuídos recorrendo à carta de Smith. Transformação de
impedâncias. Filtros com elementos distribuídos. Síntese e optimização. Ferramentas de CAD. 4. Amplificadores. Ganho
de transdução de um diporto activo. Circunferências de ganho constante. Factor de ruído. Circunferências de factor de
ruído constante. Comportamento não linear. Gama dinâmica. Polarização. Amplificadores de Potência. Classes de
amplificação. Montagens compostas. Acopladores. Concretização em CI monolótico e em circuitos híbridos. 5.
Misturadores. Mi ...

6.2.1.5. Syllabus:
Impedance Transformation and Matching- Smith Chart. Impedance Matching with reactive elements. Single-stub
matching. Impedance matching with lumped elements. Circuit Q and bandwidth. Periodic Structures and Filters - Image-
parameter method of filter design. Some low-pass filter designs. Impedance and admittance inverters. Microstrip parallel
coupled filters. Microstrip band reject filters. Directional-couplers design: coupled-line, branch-line, hybrid ring, rat-race,
Lange directional coupler and Wilkinson divider. Solid State Amplifiers - Bipolar transistors and biasing. Field-effect
transistors and biasing. Microwave Amplifier design using sij parameters. Amplifier Stability criteria. Stable devices and
unstable devices. Amplifier transducer, power and available gain. Derivation of expression for gain. Constant tansducer,

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

220 de 309 08/02/2019, 15:05



power and available gain circles and their properties. Stable devices and unstable devices.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação é feita por dois testes ou exame com peso 70% e apreciação dos resultados
obtidos em três trabalhos de laboratório com peso 30%. A nota mínima do exame é 8.
Não há nota mínima nos testes, embora a sua média deva ser maior ou igual a 8. A nota
mínima na média dos laboratórios é 10 e só um deles pode ter nota inferior a 10.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The student’s evaluation is obtained by two mid term tests or a final exam (70%) and the results obtained in three
laboratory reports (30%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Microwave Circuit Analysis and Amplifier Design"", Samuel Liao, 1987, Prentice Hall Inc.
""Solid State Microwave Amplifier Design"", Tri T. Ha, 1981, Jonh Wiley
""Nonlinear Microwave Circuits"", A. Sedra, K. Smith, 1991, Saunders College Publishing
""Nonlinear Microwave Circuits"", Stephen A. Maas, 1988, ed. Artech House
""Gallium Arsenide Digital Integrated Circuit Design"", Stephen I. Long, Steven, 1990, McGraw Hill
Textos de Apoio, M. João Rosário, 2005, Textos de Apoio"

Mapa IX - Programação Orientada por Objectos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação Orientada por Objectos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Sofia Martins de Carvalho (126.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O programa pretende fornecer ao aluno três competências: (i) obtenção de conhecimentos de modelação e análise
centrada em objectos, com base no UML; (ii) prática de produção de software, usando a linguagem de programação
Java; (iii) aquisição de conhecimentos de computação WWW orientada a objectos, nomeadamente linguagens de marcas,
Applets e programação em JavaScript.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course three main operational goals are: (i) object-oriented modeling with UML; (ii) object-oriented implementation
using Java; (iii) object-oriented Web computing, mainly markup languages, Applets and JavaScript programming.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
* História e enquadramento do paradigma OO.
* Modelação em UML.
* Introdução ao Java.
* Classes e objectos em Java.
* Métodos em Java.
* Herança e associações em Java.
* Interfaces e pacotes em Java.
* Excepções em Java.
* Contentores, Comparadores e Iteradores do J2SE.
* Entradas/Saidas J2SE.
* Ferramentas SAX e DOM de análise de ficheiros em XML.
* Computação em WWW.

6.2.1.5. Syllabus:
* OO history and background.
* UML modeling.
* Introduction to Java.
* Classes and objects in Java.
* Methods in Java.
* Inheritance and associations in Java.
* Interfaces and packages in Java.
* Java exceptions.
* J2SE Containers, Comparators and Iterators.
* J2SE Input/Output.
* SAX and DOM tools for XML parsing.
* WWW computing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação de conhecimentos tem 3 componentes:
* Componente teórica [10 valores]: exame.
* Componente prática [8 valores]: projecto, com 2 metas, realizado por grupos de 3 alunos.
* Componente de laboratório [2 valores]: resolução de 11 problemas no final das aulas de laboratório; destes apenas os
10 melhores são contabilizados para a avaliação desta componente.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course grade will be based on three components:
* Theoretical component [10 points on a scale of 0-20]: exam.
* Practical component [8 points on a scale of 0-20]: project done by groups of 3 students.
* Laboratory component [2 points on a scale of 0-20]: resolution of 11 problems in the last 15 minutes of the laboratory
classes; only the 10 best marks are used to evaluate this component.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
The Unified Modeling Language User Guide, Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, 1999, Addison-Wesley

Mapa IX - Microelectrónica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Microelectrónica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marcelino Bicho dos Santos (63.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos a competência para:
1) avaliar a dependência do comportamento de circuitos electrónicos com os parâmetros tecnológicos e eléctricos do
processo de fabricação
2) avaliar a influência do rendimento de produção sobre a área do circuito integrado e sobre a viabilidade económica do
projecto
3) projectar um circuito integrado de complexidade reduzida
4) definir as especificações de teste em circuitos integrados digitais, em particular, o padrão de teste, e a eventual
reconfiguração do circuito de modo a que possa ser testado a custos economicamente viáveis.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students are expected to be able: 1. To evaluate the impact of technological and electrical parameters on circuit and
system behaviour 2. To design, using an academic Electronic Design Automation system, an integrated circuit of small
complexity. 3. To define test requirements for digital modules, namely perform test pattern generation and apply design
for testability techniques on simple circuits. 4. To evaluate the economical impact of yield and area. 5. To include in the
design specs, requirements associated with Electromagnetic Compatibility and operation under harsh environment,
namely under radiation (Aerospatial students)

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Projecto Físico de Sistemas Integrados Monolíticos: Roteiro ITRS. Fluxo de Projecto. Tecnologias e processos de
fabricação. Isolamento e Interligação de Componentes. Modelação e Simulação de Circuitos. Requisitos e Optimização
de Projecto.
2. Projecto de Circuitos Integrados: (1) analógicos: amplificadores diferenciais; (2) digitais: portas lógicas, blocos
funcionais.
3. Teste de Sistemas Digitais: Fases: Planeamento, Preparação e Aplicação. Objectivos e TRP (Test Resource
Partitioning). Defeitos e Faltas. Modelação e Simulação de Faltas. Técnicas de Geração de Vectores: Algébricas e
Algorítmicas. Técnicas de Detecção em Corrente e em Atraso. Projecto para Testabilidade: scan, boundary-scan, BIST.
4. Compromissos Técnico-Económicos: Qualidade: do Processo, do Teste e do Produto. Métricas de Qualidade.
Rendimento de Produção. Teste ao Nível do Cristal e Teste Final. Custos de produção (fixos e variáveis).
Encapsulamento. ...

6.2.1.5. Syllabus:
1. Monolithic Integrated System Physical Design: ITRS Roadmap. Design Flow. IC technologies and manufacturing
processes. Component electrical isolation and interconnection. Circuit modeling and simulation. Design requirements
and optimization. 2. Integrated Circuit Design: (1) digital design: elementary and complex gates and functional modules,
(2) analog design: differential amplifiers, operational amplifiers, basic analog cells. 3. Digital system Test: test phases and
planning.: Test preparation and application. Test objectives and TRP (Test Resource Partitioning). Physical defects and
circuit faults. Fault modelling and simulation. Test pattern generation techniques: algebraic and algorithmic. Current and
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delay detection techniques. Design for testability (DfT): scan, boundary-scan, BIST. 4. Technical-economical Trade-offs:
Process, test and product quality. Manufacturing yield. Waferprobe and final test. Production costs: NRE and variable
costs. Packaging. Layout styles. ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação contínua: 3 trabalhos de laboratório e um projecto de um circuito integrado (pouco complexo)

Classificação:

-3 Trabalhos, 30%,

-Projecto, 20 % e

-Exame escrito, 50 % (nota do exame maior ou igual a 8.0)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
3 labs and an additional project that consists on designing a small IC. Weights for the final mark: - Average of the 3 labs,
30%, - Project, 20 % and - Written exam, 50 % (>=8.0)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"VLSI Design Techniques for Analog and Digital Circuits, Randall L. Geiger, Philip E. Allen, Noel R. Strader, 1990,
McGrawHill, ISBN 0-07-100728-8
Digital Integrated Circuits: a Design Perspective, Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, and Borivoje Nikolic , 2002,
Prentice Hall Electronics and VLSI Series
MicroElectrónica: Transparências, Problemas, Guias de Laboratório, Marcelino Santos e J.Paulo Teixeira, 2005,
(Disponível na página da disciplina)"

Mapa IX - Fundamentos de Telecomunicações

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Telecomunicações

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Víctor Alberto Neves Barroso (126.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Francisco Alberto Sena da Silva (251.99580000000003), Fernando Duarte Nunes (51.9988)
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Francisco Alberto Sena da Silva (251.99580000000003), Fernando Duarte Nunes (51.9988)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir os conceitos básicos da engenharia de telecomunicações,
incluindo a modelação de fontes analógicas e digitais e as técnicas de
transmissão em sistemas analógicos e digitais. Introduzir os modelos
dos sinais e do ruído adequados ao estudo do desempenho dos sistemas
de transmissão na presença do ruído. Introduzir as metodologias para
análise de desempenho de sistemas de transmissão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge of the generic physical layer architecture of analog and
digital transmission systems.
Knowledge of the basic techniques of source and channel coding.
Knowledge of statistical
models of signals and noise. Knowledge of the main techniques of
analog and digital modulations.
Knowledge and application of the methodologies for the evaluation of
the performance of
transmission systems in the presence of noise.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução. Modelo de um sistema de Telecomunicações.

2. Modelo de uma fonte digital. Medida de informação e entropia.
Introdução ao problema da codificação de fonte. Compressão.

3. Capacidade de canal e codificação de canal. Canais discretos sem
memória. Capacidade do canal gaussiano aditivo. Limites impostos pelo
canal ideal. Codificação de canal: Técnicas de controlo dos erros de
transmissão. Códigos lineares por blocos: Códigos de Hamming.

4. Introdução aos processos estocásticos. Caracterização. Modelos de ruído.

5. Modulação analógica de portadoras sinusoidais. AM e FM. Sinais e
ruído passa-banda. Desempenho face ao ruído.

6.Digitalização de fontes analógicas - sistemas PCM. Amostragem e
Quantização. Erro e ruído de quantização.

7. Transmissão digital. Perspectiva vectorial. Formatos de sinalização
digitais. Receptor óptimo. filtro adaptado. Probabilidade ...

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction. Model of a telecommunications system.
2. Model of a digital source. Concept of information and entropy. The
source coding theorem. Huffman codes.
3. Memoryless discrete channels. Channel capacity. Channel coding
theorem. Capacity of the AWG channel.
Channel coding: control of transmission errors. Linear block
codes. Hamming codes.
4. Random processes: analog sources and noise models.
5. Analog transmission systems: AM and FM. Band-pass noise.
Performance of AM and FM systems in the presence of noise.
6. Digital conversion of analog sources, PCM. Quantization noise.
7. Digital transmission systems. Signal space perspective.
Introduction to estimation theory.
Optimum receiver: minimum probability of error, matched filter.
Basic digital modulations: ASK, PSK, FSK, and QPSK.

8. Intersymbol interference (ISI), cancelation of the ISI.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Testes e/ou exame - 75%

Laboratórios (4 trabalhos) - 25%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tests or exam - 75%

Laboratories (4 works) - 25%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Communication Systems - 5th edition, Simon Haykin, Michael Moher, , International Student Version - Wiley

Mapa IX - Sistemas Embebidos em Rede

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Embebidos em Rede

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Ribeiro Almeida (39.900000000000006)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Moisés Simões Piedade (6.72), Rui Manuel Rodrigues Rocha (5.880000000000001), António Manuel Raminhos Cordeiro
Grilo (7.140000000000001), José Carlos Alves Pereira Monteiro (3.36)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Moisés Simões Piedade (6.72), Rui Manuel Rodrigues Rocha (5.880000000000001), António Manuel Raminhos Cordeiro
Grilo (7.140000000000001), José Carlos Alves Pereira Monteiro (3.36)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Analisar, especificar, conceber e realizar redes de sensores e actuadores nos seus aspectos fundamentais: Transdução,
Computação e Comunicações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To analyse, specify, design and implement wireless sensor / actuator networks taking into perspective their main
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aspects: sensors/actuators, computation and communications.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução e aplicações características, arquitectura dos nós e de rede, plataformas e tecnologias emergentes; tipos de
transdutores (sensores e actuadores) com ênfase nos transdutores inteligentes usando nanotecnologias e
biotecnologias integradas, recolha de sinais e seu processamento; SO de tempo-real com restrições de consumo
energético, linguagens de programação especializadas; controlo de acesso ao meio, comunicação distribuída em redes
sem fios, encaminhamento em redes ad-hoc com milhares de nós, encaminhamento geográfico; processamento e
agregação da informação, sincronização inter-nodal, cobertura e localização, seguimento e processamento de sinal
cooperativo; normalização.

Formato de leccionação por módulos com concretização na forma de seminários, seguido de discussão e aplicação

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction and typical applications, node and network architecture, emergent platforms and technologies; types of
transducers (sensor and actuators) with special emphasis on intelligent transducers using integrated nano and
biotechnologies, signal acquisition and processing; Real-time operating systems with energie consumption restrictions,
specialized programming languages; medium access control, distributed communications in wireless networks, ad hoc
routing, geographical routing; information aggregation and processing, inter-nodal synchronization, coverage and
localization, tracking and cooperative signal processing; standardization.

Lecture structure based on modules with presentation of papers and corresponding discussion.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalhos de Pesquisa (apresentações de artigos, casos de estudo) - 30%; Projecto - 70%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Research Topics - 30%; Project - 70%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Slides and scientific papers that cover the topics studied in this course

Mapa IX - Accionamentos e Veículos Eléctricos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Accionamentos e Veículos Eléctricos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Joaquim António Fraga Gonçalves Dente (55.86)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Gil Domingos Marques (84.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Gil Domingos Marques (84.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após a frequência da disciplina os alunos devem adquirir as seguintes competências: Conhecer a constituição dos
sistemas de accionamento electromecânico e saber estabelecer soluções de acordo com os requisitos específicos
fixados pela carga e pela fonte de alimentação eléctrica. Conhecer e saber utilizar modelos dinâmicos das máquinas e
conversores electrónicos para quantificar aspectos funcionais e analisar casos de instabilidade no sistema de
accionamento. Compreender, saber descrever, e saber analisar soluções típicas de comando de sistemas de
accionamento de velocidade variável. Saber analisar, descrever e avaliar desempenho de instalações de veículos
eléctricos autónomos, bem como de sistemas de tracção ferroviária.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Having attended the course, students should acquire the following skills: Understanding the structure of electrical drive
systems and know how to find technical solutions according to specific requirements determined by the load and the
power source. Know and use dynamic models of electrical machines and electronic converters for calculate functional
characteristics and find cases of instability in the drive system. Understand, describe and analyze typical solutions of
control of variable speed drive systems. Know how to analyze, describe and evaluate the performance of autonomous
electric vehicles, as well as railway electric traction systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Constituição típica de um sistema de accionamento de velocidade variável. Caracterização de algumas cargas mecânicas
e de sistemas de tracção eléctrica. Soluções usuais dos conversores electromecânicos e electrónicos e suas
características funcionais.
Modelos dinâmicos ? escalares (Kron, Park) e vectoriais (FBH) ? de conversores rotativos (máquina assíncrona e
síncrona).
Modelos dinâmicos de valores médios da associação conversor electrónico e conversor electromecânico.
Descrição e características de metodologias usadas no comando de sistemas de accionamento de velocidade variável
(Ward-Leonard estático,V/f, orientação de campo e DTC). Análise de alguns exemplos típicos de implementação.
Características da infra-estrutura dos sistemas de alimentação ferroviária.

6.2.1.5. Syllabus:
Constitution of a typical variable speed drive. Characterization of some mechanical loads and some electrical traction
systems. Usual solutions of electromechanical and electronic converters and their functional characteristics.
Dynamic models ? scalar (Kron, Park) and vector (FBH) representation? of rotating electrical machines (asynchronous
and synchronous machine).
Average dynamic models of the electronic converter and electrical machine set.
Description and characteristics of methodologies to command systems of variable speed drives (Static Ward-Leonard,V /
f, field oriented and DTC). Analysis of typical examples of implementation.
Characteristics of the infrastructure of the railway power supply systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame >= 9,5 75% Prática / Lab >= 9,5 25% 4 relatórios /oral

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Examination >=9,5 75% Laboratory >= 9,5 25% 4 reports / discussion
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Control of Electrical Drives, W. Leonhard, , 2001, 3nd Springer-Verlag
Sensorless Vector and Direct Torque Control , Peter Vas,, 1998, Oxford University Press
Vector Control and Dynamics of AC Drives, D. W. Novotny and T. A. Lipo, 1996, Oxford Science Publications
Electric Drives, Ion Boldea S. A. Nasar, 1999, CRC Press
Textos de apoio a distribuir na página da disciplina, , , "

Mapa IX - Cálculo Diferencial e Integral II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Cálculo Diferencial e Integral II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriel Czerwionka Lopes Cardoso (0.0), Pedro Miguel Santos Gonçalves Henriques (0.0), Gabriel Esperança Pires (77.0),
Sílvia Nogueira da Rocha Ravasco dos Anjos (175.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria João Costa Almeida Quintão Pereira (0.0), Margarida Maria das Neves Estêvão Baia (42.0), Pedro Alves Martins
Rodrigues (21.0), António Manuel Atalaia Carvalheiro Serra (42.0), Pedro Ferreira dos Santos (21.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria João Costa Almeida Quintão Pereira (0.0), Margarida Maria das Neves Estêvão Baia (42.0), Pedro Alves Martins
Rodrigues (21.0), António Manuel Atalaia Carvalheiro Serra (42.0), Pedro Ferreira dos Santos (21.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Domínio do cálculo diferencial e integral de funções de mais de uma variável real, incluindo os teoremas fundamentais
do cálculo. Aplicações à Física.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge of differential and integral calculus of several real variable functions, including the basic theorems of
calculus. Applications in Physics.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estrutura algébrica e topológica de Rn. Funções de Rn em Rm: limite e continuidade. Diferenciabilidade. Derivadas
parciais. Derivada da função composta. Teorema de Taylor em Rn e aplicação ao estudo de extremos. Teoremas da
função inversa e da função implícita. Extremos condicionados. Integrais múltiplos: Teorema de Fubini, Teorema de
mudança de variáveis, aplicações ao cálculo de grandezas físicas. Integrais de linha: Integrais de campos escalares e
campos vectoriais; Teorema Fundamental do Cálculo para integrais de linha, campos gradientes e potenciais escalares;
Teorema de Green. Integrais de superfície: Integrais de campos escalares e fluxos de campos vectoriais; Teorema da
Divergência e Teorema de Stokes.

6.2.1.5. Syllabus:
Algebraic and topological structure of Rn. Functions from Rn to Rm: continuity and the notion of limit. Differential
calculus. Partial derivatives. Chain rule. Taylor's theorem in Rn and applications to the study of extreme values. Inverse
and implicit function theorems. Extreme values of functions with constrained variables. Multiple integrals: Fubini's
theorem, change of variables theorem, applications to the computation of physical quantities. Line integrals: Integrals of
scalar fields and vector fields. Fundamental theorem of calculus for line integrals, conservative fields and scalar
potentials. Green's theorem. Surface integrals: surface integrals of a scalar field, flux of a vector field, divergence
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theorem and Stokes' theorem.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição da matéria complementadas com sessões
de resolução de problemas nas aulas práticas, individuais ou em grupo.
A avaliação combina uma componente de avaliação contínua nas aulas
práticas (opcional) e avaliação escrita dividida por 2 testes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The topics covered in this course are discussed in larger lectures, while students meet to discuss problems and
examples in smaller problem
sessions where they can also work in groups. Evaluation combines grades
from the problems session (optional) and 2 written midterm exams.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Vol. I, Vol. II. Reverté; 3a ed. Texto Editora; Texto Editora; Springer-Verlag

Mapa IX - Regime Transitório em Redes

6.2.1.1. Unidade curricular:
Regime Transitório em Redes

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Dias Ferreira de Jesus (52.5)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Eduarda de Sampaio Pinto de Almeida Pedro (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Eduarda de Sampaio Pinto de Almeida Pedro (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Modelar o Sistema de Energia Eléctrica (SEE) em regime dinâmico. Analisar, numa óptica sistémica, os transitórios
electromecânicos e electromagnéticos, e apresentar os métodos computacionais aplicáveis.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop dynamic models of the Power System. To provide the tools that are adequate to study both the
electromagnetic and electromechanical transient behavior of Power Systems.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Transitórios Electromagnéticos
Tipos de sobretensão.
Sobretensões de Manobra: Disjuntores; Tipos de disjuntores; Corte de uma corrente de curto-circuito; Tensão de
Restabelecimento e Tensão Transitória de Restabelecimento (TTR); Representação normalizada das TTR; Tensão de
Restabelecimento à frequência nominal; Corte de correntes capacitivas; Corte de correntes de magnetização;
Ferroressonância; Propagação das ondas electromagnéticas em linhas; Defeito quilométrico.
Cálculo digital de transitórios electromagnéticos: Elementos de parâmetros concentrados; Elementos de parâmetros
distribuídos; Elementos não lineares; Equações nodais; Alterações de topologia.
Transitórios Electromecânicos
Modelos das máquinas síncronas; Equação de oscilação; Critério de igualdade das áreas; Modelo clássico - solução no
domínio do tempo por integração numérica; Modelos do regulador de tensão; Modelos dos regulado ...

6.2.1.5. Syllabus:
Electromagnetic Transients
Types of overvoltages
Switching Transients: Circuit beakers; Types of circuit breakers; Switch opening; Recovery voltages and transient
recovery voltages (TRV); TRV standards; Recovery voltages in three phase circuits; Interruption of inductive and
capacitive currents; Ferroresonance; Wave propagation. The kilometric fault.
Computation of electromagnetic transients: Basic circuit elements; Lines and cables; Non-linear elements; Nodal
equations; Changes in the topology.
Electromechanical Transients
Synchronous machine models; The swing equation; Equal area criterion; Time domain analysis of a single machine
–infinite bus system: the classical model; Models of the automatic voltage regulators; Models of the turbine-governor
systems; Time domain solution of the single-machine – infinite bus complete model; Time domain simulation of multi-
machine systems.
Small Disturbance Stability
Basic linearization techniques; Eigenvalu ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação continua: Problemas para classificação realizados nas aulas práticas e Trabalhos de Laboratório – peso 40%
da classificação final. Nota mínima dos trabalhos de Laboratório : 10 valores.

Exame: peso 60% da classificação final. Nota mínima: 9 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
During the lecture period: Problems solved in the tutorial sessions and laboratory work – weight 40% of the final
classification. Minimum grade of the laboratory work : 10 out of 20.

Exam: weight 60% of the final classification. Minimum grade: 9 out of 20.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Redes de Energia Eléctrica: uma análise sistémica, J.P. Sucena Paiva: , 2007, IST Press, 2ª Ed,
Electric Energy Systems: Analysis and Operation , Antonio Gómez-Exposito; Antonio Conejo; Claudio Canizares, 2009,
CRC Press,
Power Systems Analysis, Arthur R. Bergen; Vijay Vittal, 2000., 2 Edition Prentice Hall,
Power System Dynamics and Stability, Peter Sauer; M.A. Pai: , 1998, Prentice Hall,
Power Stability and Control, Prabha Kundur:, 1994., McGraw-Hill, "

Mapa IX - Redes Móveis e Sem Fios

6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes Móveis e Sem Fios

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Raminhos Cordeiro Grilo (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após concluírem com êxito esta disciplina os alunos devem:
• conhecer os principais os protocolos de acesso múltiplo utilizados em comunicações sem fios
• conhecer as principais tecnologias de comunicação móvel e sem fios para redes privadas e públicas e analisar as
respectivas arquitecturas e protocolos.
• saber conceber arquitecturas de redes sem fios e móveis e medir o seu desempenho para diferentes tipos de
aplicações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student must acquire the following competences:
• To know the main multiple access protocols used in wireless communications
• To know the main mobile communications technologies for private and public systems and to analyze their main
architectures and protocols
• To conceive wireless mobile network architectures and to assess their performance for different types of applications

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução às redes sem fios. Principais técnicas de modulação e transmissão. Protocolos de acesso ao meio. Redes
locais e pessoais sem fios: Wi-Fi e Bluetooth. Redes adhoc e de sensores : Zigbee. Protocolos de rede em redes móveis
e sem fios: IP móvel. Protocolos TCP e variantes para redes móveis. Protocolo WAP.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to wireless networks. Basic transmission techniques. Medium access protocols. Personal and local area
networks: Wi-Fi and Bluetooth. Ad hoc and sensors networks - Zigbee. Network protocols for wireless mobile networks:
MIP. Mobile aware TCP-like protocols. WAP protocols.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação tem 2 componentes: Exame final (EF) e Laboratório (Lab).
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• A nota final (NF) é dada por: NF = 0,6*EF + 0,4*Lab
• o Lab pode ser feito por Trabalhos de Laboratório ou por Projecto;
A nota mínima da componente teórica é 8 valores e da componente de lab. é de 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The assessment comprises 2 components: Final exam (EF) and Lab (L)

• Final grade is given by: NF = 0,6*EF + 0,4*L

The Lab may be realized by Lab. experiments or a Project;

The minimal marks regarding each component are the following:
EF = 8; L =9,5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Mobile Communications, 2nd Edition , Jochen Schiller, 2003, Addison-Wesley
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide , Second Edition, Matthew Gast, 2005, O'Reilly"

Mapa IX - Portfólio Meec

6.2.1.1. Unidade curricular:
Portfólio Meec

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel de Jesus Sousa Correia (78.036)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena da Costa Matos Sarmento (92.988), Duarte de Mesquita e Sousa (92.988), Pedro Manuel Urbano de Almeida
Lima (92.988)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Helena da Costa Matos Sarmento (92.988), Duarte de Mesquita e Sousa (92.988), Pedro Manuel Urbano de Almeida
Lima (92.988)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina tem dois objectivos complementares. Por um lado, apresentar a Engenharia Electrotécnica e de
Computadores numa perspectiva global, com a introdução de alguns casos de estudo, fazendo a ponte com as ciências
básicas e integrando-os nas várias Áreas de Especialização. Por outro lado, desenvolver competências
comportamentais, de trabalho em equipa, de capacidade de expressão oral e escrita, de línguas e experiências
internacionais, de integração nas empresas, e de processos e procedimentos em engenharia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course has two complementary objectives. On the one hand, it presents Electrical and Computer Engineering from a
global perspective, introducing some case studies, bridging with basic sciences and integrating them into the
Specialisation Areas. On the other, it develops behavioural competences, as team work, oral and written communication,
international languages and cultures, integration into companies, and processes and procedures in engineering.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Apresentação da disciplina. Aspectos básicos da Eng. Electrotécnica e de Computadores. Apresentação de casos de
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estudo em Eng. Electrotécnica e de Computadores. Gestão de um projecto. Trabalho em equipa e liderança. Elaboração
de documentos e de apresentações. Preparação de uma reunião, e elaboração de actas. Estrutura e ambiente
empresarial. Acesso a informação. Procedimentos em engenharia. Modelos e algoritmos. Dimensionamento e
optimização. Recomendações e normas. Entidades de regulação e normalização. Investigação, desenvolvimento e
inovação. Cultura internacional. Expressão oral e escrita em Inglês. Gestão de carreira. Ética.

6.2.1.5. Syllabus:
Presentation of the course. Basic aspects of Electrical and Computer Engineering. Presentation of some case studies in
Electrical and Computer Engineering. Project Management. Leadership and team work. Documents and presentation
production. Meeting preparation and minutes writing. Companies structure and environment. Information access.
Procedures in engineering. Models and algorithms. Design and optimisation. Standards and recommendations. Standard
and regulation bodies. Research, Development, and Innovation. International culture. English oral and written expression.
Career management. Ethics.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Teste individual (50%) sobre os casos de estudo.
Elaboração de um projecto em grupo (tema a ser escolhido pelos estudantes) (50%), com relatório e apresentação, que
inclui o CV dos estudantes, e a acta de uma reunião, e contabiliza também a participação nas aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Individual test (50%) on the study cases.
Group project (theme to be chose by the students) (50%), with report and presentation, including CV, minutes of a
meeting, and accounting for classes participation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Writing in the Technical Fields: A Step-by-Step Guide for Engineers, Scientists, and Technicians,  Mike Markel , 1994,
IEEE / John Wiley, New York, NY, USA,
Essential Communication Strategies: For Scientists, Engineers, and Technology Professionals, Herbert Hirsch, 2003,
IEEE / John Wiley, New York, NY, USA
Handbook for Preparing Engineering Documents, Joan G. Nagle , 1996, IEEE / John Wiley, New York, NY, USA,
The Short Road to Great Presentations: How to Reach Any Audience Through Focused Preparation, Inspired Delivery,
and Smart Use of Technology, Cheryl Reimold and Peter Reimold , 2003, IEEE / John Wiley, New York, NY, USA,
Introduction to Engineering: Modeling and Problem Solving, Jay B. Brockman, 2009, John Wiley, New York, NY, USA "

Mapa IX - Electrónica I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrónica I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Pedro Rafael Bonifácio Vítor (84.0), Jorge Manuel dos Santos Ribeiro Fernandes (98.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Rafael Bonifácio Vítor (56.0), Maria João Ramos Marques Coelho Carrilho do Rosário (28.0), José João Henriques
Teixeira de Sousa (84.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pedro Rafael Bonifácio Vítor (56.0), Maria João Ramos Marques Coelho Carrilho do Rosário (28.0), José João Henriques
Teixeira de Sousa (84.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos a competência para:
1)analisar circuitos electrónicos básicos analógicos e digitais;
2)realizar amplificadores usando circuitos electrónicos básicos;
3)realizar funções de processamento de sinal com amplificadores operacionais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learn basic semiconductor physics. Learn how to use simple models for the semiconductors different operating zones,
and its limitations in terms of precision and to components tolerances. Learn how to analize and design electronic
circuits: using the basic circuits to analize different behaviour characteristics and undestanding how they can be joined
to realize more complex functions.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Famílias lógicas NMOS e CMOS. Portas lógicas (primitivas, complexas, de passagem, lógica de 3 estados tri-state).
Funcionalidade, desempenho e consumo de potência. Característica de transferência. Margens de ruído. Resposta no
tempo.
2.Circuitos Básicos Analógicos
Andares de amplificação: montagens elementares (ganhos, impedâncias de entrada e de saída). Resposta em frequência.
Andar cascode com transístores bipolares (TJB)s e MOS (TMOS). Fontes de corrente com TJBs e com TMOS. Andares de
saída em classe A, B e AB e D. Propriedades térmicas de dispositivos.
3. Amplificadores Operacionais
Par diferencial. Estrutura de um amplificador operacional (AMPOP). Ganho diferencial e ganho comum. CMRR. Erros de
polarização: tensão de desvio e correntes de entrada. Resposta em frequência. Limites dos AMPOP: Slew-rate, gamas
dinâmicas de entrada e de saída, ruído, distorção harmónica.
4. Circuitos com Amplificadores Operacionais
Montagem ...

6.2.1.5. Syllabus:
1.NMOS and CMOS logic families:
Combinatory Digital Circuits (primitive, complex, passing gates, 3-state logic). Digital function implementation,
performance and power consumption. Transfer characteristic. Noise margins. Time analysis.
2.Basic Analog Circuits with MOS and BJT:
Single-stage Amplifier circuits. Impedances, gain and dependency with the OP. Frequency response. Cascode stage.
Current sources. Output stages (class A, B, AB and D). Thermal properties.
3.Operational Amplifiers (OPAMPs):
Differential pair. OPAMP structure. Differential and common-mode gains. Common-mode rejection ratio. Biasing errors,
offset voltage and input current. Frequency response. Limitations of OPAMPs: Slew-rate, input and output dynamic range,
noise and harmonic distortion.
4.Circuits with OPAMPs:
Inverting and non-inverting configurations. Sum and Difference configurations. Trans-impedance, Integrator and
Differentiator amplifiers. Precision rectifier. Logarithmic and ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Componente contínua: frequência obrigatória (com aprovação) do Laboratório. Quatro trabalhos de laboratório
realizados em grupos de três alunos (20%), com componente colectiva (relatório) e individual (de acordo com o modelo
pedagógico) (20%). Nota mínima de 9,0 valores.

Componente integradora: exame ou dois testes (40%). Nota mínima de 8,0 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1st test in the middle of the semester.

2nd test coincident with 1st Exam .

-Minimum grade in each test or exam: 8 in 20.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"""Introdução aos Circuitos Eléctricos e Electrónicos"", M. Medeiros Silva, 2000, (2ª edição), Fundação C. Gulbenkian
""Circuitos com Transistores Bipolares e MOS, M. Medeiros Silva , 1999, Fundação C. Gulbenkian
""Microelectronic Circuits"", A. S. Sedra e K. C. Smith, 1997, Oxford University Press"

Mapa IX - Gestão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Romeiras de Lemos (0.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Teresa Sofia Cipriano Gonçalves Rodrigues (42.0), Ana Isabel Cerqueira de Sousa Gouveia Carvalho (42.0), Miguel
Simões Torres Preto (21.0), António Miguel Areias Dias Amaral (0.0), João Manuel Marcelino Dias Zambujal de Oliveira
(0.0), Carlos Manuel Ferreira Monteiro (56.0), Teresa Sofia Sardinha Cardoso (42.0), Sónia Raquel de Sousa Neves
Cardoso (21.0), Tânia Rute Xavier de Matos Pinto Varela (21.0), Américo Andre Março (21.0), Hugo Miguel Fragoso de
Castro Silva (21.0), Maria Margarida Martelo Catalão Lopes de Oliveira Pires Pina (63.0), António Sérgio Constantino
Folgado Ribeiro (42.0), Ana Sofia Mascarenhas Proença Parente da Costa Sousa Branca (98.0), Fernando Henrique de
Carvalho Cruz (0.0), Carlos Manuel Pinho Lucas de Freitas (56.0), Acácio Manuel de Oliveira Porta Nova (0.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Teresa Sofia Cipriano Gonçalves Rodrigues (42.0), Ana Isabel Cerqueira de Sousa Gouveia Carvalho (42.0), Miguel
Simões Torres Preto (21.0), António Miguel Areias Dias Amaral (0.0), João Manuel Marcelino Dias Zambujal de Oliveira
(0.0), Carlos Manuel Ferreira Monteiro (56.0), Teresa Sofia Sardinha Cardoso (42.0), Sónia Raquel de Sousa Neves
Cardoso (21.0), Tânia Rute Xavier de Matos Pinto Varela (21.0), Américo Andre Março (21.0), Hugo Miguel Fragoso de
Castro Silva (21.0), Maria Margarida Martelo Catalão Lopes de Oliveira Pires Pina (63.0), António Sérgio Constantino
Folgado Ribeiro (42.0), Ana Sofia Mascarenhas Proença Parente da Costa Sousa Branca (98.0), Fernando Henrique de
Carvalho Cruz (0.0), Carlos Manuel Pinho Lucas de Freitas (56.0), Acácio Manuel de Oliveira Porta Nova (0.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A u.c. de Gestão é lecionada a todos os cursos do 1º ciclo do IST, e tem como objetivo principal introduzir os alunos a
um conjunto de conceitos e ferramentas que lhes irá permitir:
• Compreender a natureza sistémica e integrada do funcionamento das organizações
• Avaliar a multidisciplinaridade e recursos necessários ao funcionamento das organizações
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Pretende-se que os alunos fiquem habilitados com a introdução às competências profissionais fundamentais para o
funcionamento das organizações tais como: Enquadramento Microeconómico, Gestão Estratégica, Marketing, Gestão de
Recursos Humanos, Contabilidade e Avaliação de Projetos. A aplicação dos conhecimentos adquiridos é válida tanto
para empresas em atividade, como para projetos de empreendedorismo – p.ex. start-ups resultantes da Inovação &
Desenvolvimento Tecnológico.

A u.c. de Gestão tem também como objetivo introduzir os alunos ao funcionamento das ...

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The Management course unit is taught to all 1st cycle programs of IST, and its main objective is to introduce students to a
set of concepts and tools that will enable them to:
• Understand the nature of the systemic and integrated functioning of organizations
• Evaluate the multidisciplinary disciplines and resources necessary for the operation of organizations

It is intended that students become empowered with the introduction to the skills essential to the functioning of
organizations such as: Microeconomic framework, Strategic Management, Marketing, Human Resource Management,
Accounting and Project Evaluation. The application of the knowledge acquired is valid for both firms in activity, and
entrepreneurial projects, like start-ups resulting from Innovation & Technology Development.

The Management course also aims to introduce students to the operation of businesses in the real environment, and train
teamwork applying the concepts and analytical to ...

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Cap 1. Conceitos Fundamentais
a. -O que é a Gestão
b. O que é Economia
c. História do Pensamento sobre a Gestão.
Cap 2. O Ambiente económico
a. -O contexto da União económica e monetária
b. Mercados. Procura e seus determinantes. Bens substitutos e bens complementares
c. Elasticidade da procura. Oferta e seus determinantes. Equilíbrio do mercado. Custos e tecnologia.
d. Economias de escala, economias de gama, economias de experiência. Estruturas de mercado. Papel do Estado.
e. Inovação e Empreendedorismo
Cap 3. Análise Estratégica
a. Conceitos Fundamentais
b. Funções da Gestão ? Planeamento
c. Visão, Missão, Objectivos Estratégicos
d. Análise Externa ? PESTL e PORTER
e. Análise Ambiente Interno - Cadeia de Valor
f. Matriz SWOT
g. Formulação da Estratégia
h. Implementação ...

6.2.1.5. Syllabus:
Cap 1. Fundamental Concepts
a. What is the Management
b. What is Economics
c. History of Management Theory.
Cap 2. The economic environment
a. -The context of the economic and monetary union
b. Markets. Demand and its determinants. Substitutes and complementary goods
c. Elasticity of demand. Supply and its determinants. Market equilibrium.. Costs and technology.
d. Economies of scale, economies of scope, economies of experience. Market structures. Role of the State. Innovation
and Entrepreneurship
Cap 3. Strategic Analysis
a. Fundamental Concepts
b. Functions of Management - Planning
c. Vision, Mission and Strategic Objectives
d. External Analysis - Porter and PESTLE
e. Internal Analysis - Value Chain
f. SWOT Matrix
g. Strategy Formulation
h. Strategy Implementation
Cap 4 Marketing
a. Fundamental Concepts. Buying behavior.
b. STP (segmen ...
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
2 Testes ou 1 Exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
2 Tests or 1 Exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"The New Era of Management, Daft, Richard, 2008, Thomson/South-Western
Avaliação de Projectos de Investimento na Óptica Empresarial, Soares, J., Fernandes, A., Março, A., Marques, J., 2006, 2º
Ed., Edições Sílabo
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), Ministério Finanças, 2010,
Princípios de Economia, Frank, R., Bernanke, B., 2003, McGraw-Hill
Marketing Management, Kotler, P., Keller, K., 2006, Pearson -Prentice Hall
Crafting and Executing Strategy: The Quest for Comtitive Advantage: Concepts and Cases, Thompson, A.Arthur,
Strickland III, A. J., Gamble, John, 2007, McGraw-Hill/Irwin"

Mapa IX - Sistemas de Alimentação Autónomos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Alimentação Autónomos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Fernando Alves da Silva (63.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
-Projectar topologias de conversores comutados para alimentação eléctrica de um dado equipamento.
-Especificar alimentadores para cargas críticas.
-Projectar alimentadores de emergência e remotos para uma dada aplicação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To design power converter solutions of energy supply and power quality for critical and remote or islanded loads
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. - Sistemas com alimentação crítica de energia (SACE). Regulação, disponibilidade, qualidade, fiabilidade,
compatibilidade electromagnética.
2. - Conversão comutada ac-dc na alimentação dos SACE. Associação de rectificadores. Rectificação com factor de
potência unitário. Associação de rectificadores de factor de potência unitário.
3. - Introdução ao controlo de conversores comutados
4. - Sistemas de alimentação em corrente alternada sem interrupção (UPS). Alimentações de emergência e remotas
5. - As fontes de energia dos SACE: rede eléctrica, acumuladores, geradores eólicos e fotovoltaicos, células de
combustível, geradores térmicos, geradores de decaimento radiativo.
6. - Noções de qualidade de energia.
7. - Noções de compatibilidade electromagnética.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Electrical energy critical loads and systems: regulation, availability, quality, reliability, electromagnetic compatibility
2. Switching converters and switch mode power supplies for critical loads. Redundancy. Associations of rectifiers, unity
power factor rectifiers and associations.
3. Principles of power converter control
4. Uninterruptible Power Supplies (UPS). Emergency an remote power supplies.
5. Electrical energy sources: network, batteries, wind and photovoltaic generators, thermal generator sets. Energy
storage. Power plant design for remote sites.
6. Principles of power quality
7. Principles of electromagnetic compatibility.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
2 testes e um exame final.
O primeiro teste tem peso de 33% e o segundo teste tem peso de 67% na avaliação final. Os dois testes têm de ser
entregues e a média ponderada tem de ser superior a 9,5.
Os testes e exame são com consulta exclusiva do manual da disciplina.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation: 2 written tests and 1 final exam
The first test weight is 33% and the second test weight is 67%. The weighted average value of the two tests must be
higher than 9.5.
In the written examinations, students can use only the theoretical course texts.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Principles of Power Electronics , J.G. Kassakian Martin F. Schlecht G. Verghese, 1991, Addison Wesley
Power Supplies, Switching Regulators, Inverters and Converters, 2nd Ed. , I. M. Gottlieb, , 1994, I. M. Gottlieb, McGraw Hill
Emergency / Standby Power Systems , A. Kusko, 1989, McGraw Hill
Electromagnetic Compatibility Handbook , K.L. Kaiser, 2005, CRC Press
Batteries for Electric Vehicles , D A J Rand R Woods R M Dell,, 1998, Research Studies Press
Electrical Power Systems Quality , R C Dugan M F McGranaghan H W Beaty, 1996, McGraw Hill
Sistemas de Energia em Telecomunicações: , J. Fernando Silva, 2009, IST- Texto de apoio "
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Mapa IX - Análise Complexa e Equações Diferenciais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Complexa e Equações Diferenciais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Carvalho de Aguiar Câmara (98.0), Pedro Alves Martins da Silva Girão (0.0), Maria João Simões Nunes
Borges (154.0), Luís Manuel Gonçalves Barreira (0.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Eloísa Rebelo Grifo Pires (0.0), Luís Filipe Serrazes Ventura de Barros Pessoa (84.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Eloísa Rebelo Grifo Pires (0.0), Luís Filipe Serrazes Ventura de Barros Pessoa (84.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Formação básica em: funções de uma variável complexa, equações diferenciais ordinárias, métodos de análise de
Fourier com aplicação à resolução de equações diferenciais parciais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding of the basics in: functions of one complex variable, ordinary differential equations, Fourier analysis
methods applied to the solution of partial differential equations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Análise Complexa. Plano complexo. Séries numéricas. Séries absolutamente convergentes. Séries de potências.
Diferenciabilidade, funções holomorfas. Complementos sobre séries de funções, funções analíticas. Teorema de Cauchy.
Homotopia. Fórmula integral de Cauchy. Singularidades isoladas. Série de Laurent. Teorema dos resíduos. Integrais
impróprios. Teoremas de convergência. Regra de Leibniz.
Equações diferenciais ordinárias. Equações de primeira ordem. Equações lineares, separáveis, exactas e factores
integrantes. Existência e unicidade de solução. Extensão de solução. Resolução de sistemas de equações ordinárias
lineares. Exponencial de uma matriz. Fórmula de variação das constantes. Equações lineares de ordem superior.
Séries de Fourier. Convergência de séries de Fourier. Equações diferenciais parciais. Método de separação de variáveis.
Equação do calor. Equação de Laplace. Equação das ondas.
Transformada de Laplace.

6.2.1.5. Syllabus:
Complex Analysis. The complex plane. Series. Absolute convergence. Power series. Differentiability, holomorphic
functions. Analytic functions. Cauchy?s theorem. Homotopy. Cauchy?s integral formula. Isolated singularities. Laurent
series. Residues theorem and its application in the evaluation of improper integrals.
Ordinary differential equations. First order differential equations. Linear, separable, exact equations and integrating
factors. Existence and uniqueness of solutions. Extension of solutions. Solutions of systems of ordinary linear
differential equations. Matrix Exponentials. The variation of constants formula. Linear equations of higher order.
Fourier series. Convergence of Fourier series. Partial differential equations. Separation of variables. Heat equation.
Laplace equation. Wave equation.
Laplace transform.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição da matéria complementadas com sessões
de resolução de problemas nas aulas práticas, individuais ou em grupo.
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A avaliação combina uma componente de avaliação contínua nas aulas
práticas (opcional) e avaliação escrita dividida por 2 testes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The topics covered in this course are discussed in larger lectures, while students meet to discuss problems and
examples in smaller problem
sessions where they can also work in groups. Evaluation combines grades
from the problems session (optional) and 2 written midterm exams.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
3rd ed. McGraw Hill; Vol. II. Reverté; 2nd ed. Springer-Verlag; 6th ed. Wiley; ISTPress; AEIST

Mapa IX - Controlo

6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel dos Santos Pascoal (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Luísa Nobre Fred (70.0), Eduardo José Ramos Morgado (98.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Luísa Nobre Fred (70.0), Eduardo José Ramos Morgado (98.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir os fundamentos da teoria do controlo, as metodologias para análise e síntese de sistemas de controlo linear e
ilustrar a aplicabilidade ao controlo de sistemas reais. Explicitar os requisitos de controlo em termos de um balanço
adequado entre estabilidade em malha fechada, seguimento de sinais de referência, redução do impacte do ruído nos
sensores e perturbações externas não mensuráveis na saída e robustez face a incertezas. Projectar controladores com
base no root-locus, diagramas de Bode e Nyquist. Conhecer as limitações ao desempenho atingível com qualquer
sistema de controlo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the key concepts of control theory and learn the methodologies for linear control systems analysis and
design; illustrate the application to real-life control problems. View control requirements as a trade-off among closed loop
stability, reduction of tracking error and sensor noise effects, reduction of external and non-measurable perturbations at
the output, and robustness against unmodeled unstructured uncertainty. Learn how to do controller design using Bode
and Nyquist diagrams and ?root-locus? techniques. Understand the performance limitations inherent to any control
system.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução ao estudo de sistemas de controlo por retroacção: exemplos motivadores e perspectiva histórica.
Modelização de sistemas físicos. Exemplos de sistemas mecânicos, electromecânicos, e da área dos veículos robóticos
autónomos. Linearização. Descrição dos objectivos a atingir com sistemas de controlo: Estabilidade e desempenho.
Análise da estabilidade de um sistema linear e invariante no tempo (SLIT). Erros em regime estacionário. Análise de
sistemas de controlo utilizando a técnica do lugar geométrico das raízes ("root locus"). Sistemas simples de controlo PID
(acção proporcional, integral e derivativa). Introdução ao controlo digital: projecto directo e por emulação, efeito da
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frequência de amostragem na estabilidade e desempenho, análise e projecto baseado no ?root-locus?. Análise de
sistemas de controlo no domínio da frequência utilizando os diagramas de Bode e Nyquist. Sistemas de compensação
por avanço e atraso de fase. In ...

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to feedback control: motivating examples and an historical perspective. Modelling with examples from the
areas of mechanics, electro-mechanics, robotic manipulators, and robotic vehicles. Linearization. Key objectives of a
control system: stability and performance, robust stability and performance in the presence of modelling uncertainty.
Stability of linear time-invariant systems. Steady-state errors. Control systems analysis and design using the root-locus
technique. Simple PID (proportional, integral, and derivative) control structures. An introduction to digital control: direct
project and project by emulation, effects of sampling rate on stability and performance, root-locus based analysis and
design. The Nyquist stability criterion. Control system analysis and design using Bode and Nyquist diagrams. Lead and
lag compensation. An introduction to loop-shaping. Limits to what can be achieved with feedback. Examples of control
system design using MatLab and Symulink.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame final (com peso de 75% na nota final) e avaliação dos trabalhos de laboratório (com peso de 25% na nota final).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exame (75% of the final mark) and laboratory work (25% of the final mark).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Controlo de Sistemas Dinâmicos; uma introdução, Eduardo J. R. Morgado, 2005, I.S.T. - reprografia
Feedback Control of Dynamic Systems , G. Franklin, J. Powell, and A. Naeini , 2002, Prentice-Hall
Transparências de apoio às aulas teóricas, M. Isabel Ribeiro, António Pascoal, Eduardo Morgado, 2004, (acessíveis na
página-web da disciplina)"

Mapa IX - Álgebra Linear

6.2.1.1. Unidade curricular:
Álgebra Linear

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Paulo de Oliveira Ricou (0.0), João Luís Gonçalves Dias Ferreira Alves (147.0), Carlos Alberto Varelas da Rocha
(0.0), Lina Maria Mateus de Oliveira (106.5)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Jorge Manuel Amaro D' Almeida (43.5), Maria João Simões Nunes Borges (67.5), Fernando Miguel Arede Simões Louro
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(63.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Jorge Manuel Amaro D' Almeida (43.5), Maria João Simões Nunes Borges (67.5), Fernando Miguel Arede Simões Louro
(63.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Formação básica em Álgebra Linear. Domínio das seguintes matérias: espaços vectoriais, transformações lineares,
espaços euclideanos, valores e vectores próprios.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding of the basics in Linear Algebra. Knowledge of vector spaces, linear transformations, Euclidean spaces,
eigenvalues and eigenvectors.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Resolução de sistemas de equações lineares. Método de eliminação de Gauss. Matrizes e vectores. Inversão de matrizes.
Espaços lineares e transformações lineares. Independência linear. Bases e dimensão. Núcleo e contradomínio de uma
transformação linear. Aplicações a equações diferenciais lineares.
Produtos internos e normas. Bases ortogonais e ortogonalização de Gram-Schmidt. Complementos ortogonais e
projecções. Equações de rectas e planos. Mínimos quadrados.
Determinantes e aplicações.
Valores e vectores próprios. Subespaços invariantes. Diagonalização de matrizes. Transformações hermiteanas, anti-
hermiteanas e unitárias. Formas quadráticas.

6.2.1.5. Syllabus:
Systems of linear equations. Gaussian elimination. Vectors and matrices. Inverse matrices. Linear spaces and linear
transformations. Linear independence, bases and dimension. Kernel and range of a linear transformation. Applications to
linear differential equations. Inner products and norms, orthogonal bases and Gram-Schmidt orthogonalization,
orthogonal complements and projection onto subspaces. Applications to equations of straight lines and planes. Least
squares approximations. Determinants and their applications. Eigenvalues and eigenvectors. Invariant subspaces.
Diagonalization of matrices. Hermitian, skew Hermitian, and unitary transformations. Quadratic forms.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição da matéria complementadas com sessões
de resolução de problemas nas aulas práticas, individuais ou em grupo.
A avaliação combina uma componente de avaliação contínua nas aulas
práticas (opcional) e avaliação escrita dividida por 3 testes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The topics covered in this course are discussed in larger lectures, while students meet to discuss problems and
examples in smaller problem
sessions where they can also work in groups. Evaluation combines grades
from the problems session (optional) and 3 written midterm exams.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
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demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Texto Editora

Mapa IX - Inteligência Artificial e Sistemas de Decisão

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inteligência Artificial e Sistemas de Decisão

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rodrigo Martins de Matos Ventura (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Manuel Marques Custódio (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luís Manuel Marques Custódio (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos conhecimentos sobre as metodologia fundamentais na área da Inteligência Artificial. Introduzir a
noção de agente inteligente. Estudar metodologias para resolução de problemas, representação de conhecimento,
raciocínio, planeamento e aprendizagem. Compreender as metodologias estudadas no âmbito de sistemas de decisão,
cobrindo abordagens simbólicas e probabilísticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide background on basic notions and problem-solving techniques used in Artificial Intelligence. Introduce the
concepts of agent and intelligent agent. Study knowledge representation, reasoning, planning and learning techniques
and tools for intelligent agents, under the framework of decision-making systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à IA. Fundações. Agentes inteligentes. Agentes racionais. Natureza dos ambientes. Arquitecturas de agentes.
Resolução de problemas. Métodos de procura: não-informados, informados, heurística, A*. Teoria de jogos e agentes
jogadores. Problemas de satisfação de restrições. Representação de conhecimento e raciocínio. Lógica: proposicional,
de primeira-ordem. Quantificação. Inferência. Resolução. Agentes de planeamento: STRIPS, planos de ordem parcial,
planeamento contínuo. Incerteza. Modelos probabilísticos: redes de Bayes, teoria da decisão, modelos de Markov.
Aprendizagem automática. Aprendizagem indutiva e árvores de decisão. Aprendizagem por reforço. Abordagens
biologicamente inspiradas à IA.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction. Fundamentals. Historical aspects. Intelligent agents. Perception/action mapping. Intelligent agent
structures. Environments. Non-informed search methods. Informed search methods. Heuristic search. A*. Introduction to
Game Theory. Rational agents. Knowledge representation, reasoning and logic. Propositional Logic. First order logic.
Quantification. Inference. Generalized modus ponens. Resolution. Planning. Planning agents. States, actions and plans
representation. Situation Calculus. Practical planning. Scheduling. Uncertainty. Probabilistic Logic. Bayesian and belief
networks. Fuzzy Logic and Fuzzy Decision-Making. Inductive learning. Decision trees. Reinforcement Learning

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Projecto de programação, com peso de 50%, efectuado em grupo (1-2 elementos), com discussão final. Exame final
escrito (2 datas), sem consulta, com peso de 50%. Nota mínima de 9,5 em ambas as componentes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Programming project, weighting 50%, executed in group (1-2 students), with final discussion. Final written exam (2 dates),
without consultation, weighting 50%. Minimal grade of 9.5 for both components.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Artificial Intelligence: A Modern Approach, Stuart Russell, Peter Norvig , 2003, Prentice Hall, Second Edition

Mapa IX - Economia e Mercados de Energia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Economia e Mercados de Energia

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João José Esteves Santana (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Luís Costa Pinto de Sá (42.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Luís Costa Pinto de Sá (42.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
adquirir conhecimentos e competências na área da Economia, nomeadamente no domínio da Microeconomia.
Análise dos principais tipos de organização dos sectores da energia, nomeadamente do sector eléctrico.
Cálculo económico-financeiro relativo ao sector energético.
Seminários sobre a problemática energética.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop knowledge and skills needed to analyse, Economics, namely, namely Microeconomics.
The main types of organizations of energy sectors are analysed. The electrical sector will be the reference of this theme.
Economic calculus of energy systems.
Seminaries related with energetic problems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I)Conceito da Economia com ênfase na Microeconomia. Considerações relativas às principais correntes do pensamento
económico.
II)Teoria de Microeconomia
a.Produtos e preços
b.Produtores
c.Consumidores
d.Relacionamento entre produtores e consumidores no mercado de um produto.
e.Interacção de mercados.
f.O equilíbrio geral.
g.Os teoremas do bem estar.
h.Considerações finais.
III)A análise das principais formas de organização dos sectores da energia.
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a.Do sistema regulado ao sistema de mercado e vice-versa.
b.Decomposição do sistema, sectores regulados e sectores em mercado.
c.Situação na Europa e nos Estados Unidos.
IV)Regulação de monopólios naturais.
As aulas práticas abordarão alguns temas económicos, tais como: a actualização, a amortização, a livelização do custo
de um dado investimento, a optimização do sistema electroprodutor. A visualização de sites relativos ao sector será
efectuada.
Exist ...

6.2.1.5. Syllabus:
I)Economic concepts, namely, microeconomic concepts. Some considerations related with main economic knowledge.
II)Theory of Microeconomics
a.Products and prices
b.Theory of household
c.Theory of firm
d.Relation between households and firms in the product market.
e.Interactions between markets.
f.General equilibrium: existence
g.General equilibrium: Pareto efficiency.
h.Final considerations.
III). Analysis of the main forms of organization of energy sectors.
a)From regulated system to market system and vice-versa.
b)Decomposition of the electric sector.
c)Situation in Europe and United State.

IV) Regulation of natural monopolies.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação da disciplina consta de dois exames finais.
O aluno pode propor um tema relativo à matéria da disciplina, que será apresentado à turma, este trabalho será
classificado e pode contar até 2 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Two final examinations, the best mark is chosen.
Student can propose a work that will be presented to the class. This individual work can establish an increase in the final
mark (still 2 values)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Texto: Teoria de Microeconomia, João Santana, , disponível no Fénix.
Introdução à Economia,. , João Fénix das Neves, ,
Texto: Regulação de Monopólios Naturais, , , João Santana, , disponível no Fénix.
?Outras publicações estarão disponíveis no Fénix, , , "
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Mapa IX - Redes de Computadores e Internet

6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes de Computadores e Internet

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Luís da Costa Campos Gonçalves Sobrinho (98.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha Sanguino (140.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Eduardo Charters Ribeiro da Cunha Sanguino (140.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Saber analisar de forma crítica os problemas e soluções inerentes às redes de comutação de pacotes (redes de
computadores), suas arquitecturas e protocolos. Conhecer os protocolos principais da Internet. Saber programar
aplicações de rede usando a interface de sockets.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the rationale behind the design of packet-switched networks (computer networks), their architectures and
protocols. To be conversant with the main protocols of the Internet. To be able to program simple network applications.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução: redes de comutação de pacotes (redes de computadores) e a Internet; arquitectura em camadas e
protocolos; medidas de desempenho. Camada de aplicação: nomes, endereços IP e portos; Web e HTTP; correio
electrónico e SMTP; conversão nomes-endereços-IP e DNS; aplicações peer-to-peer; a interface de sockets. Camada de
transporte: UDP; transferência fiável e ordenada de dados; controlo de fluxo; controlo de congestionamento; TCP.
Camada de rede: endereçamento, expedição e encaminhamento; protocolos estado-da-ligação, vector-distância e vector-
caminho; CIDR; encaminhamento intra-domínio, OSPF e RIP; circuitos virtuais e MPLS; encaminhamento inter-domínio e
BGP; IPv6; DHCP e NAT; VPNs; multicast. Camada da ligação de dados: acesso múltiplo; ALOHA, CSMA e variantes;
redes de área local, endereços locais e ARP; Ethernet partilhada e comutada; WiFi e norma IEEE 802.11. Havendo
oportunidade, serão leccionados aspectos relacionados com qualidade-de-serv ...

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction: packet-switched networks (computer networks) and the Internet; layered architecture and protocols;
network performance metrics. Application layer: names, addresses and ports; Web and HTTP; e-mail and SMTP; name-IP-
address conversion and DNS; peer-to-peer applications; network programming. Transport layer: UDP; reliable and
ordered delivery of data; flow control; congestion control; TCP. Network layer: addressing, forwarding and routing; link-
state, distance-vector, and path-vector routing protocols; CIDR; intra-domain routing, OSPF and RIP; virtual circuits and
MPLS; inter-domain routing and BGP; IPv6; DHCP and NAT; VPNs; multicast. Data link layer: medium access control;
ALOHA, CSMA and variants; Local area networks, local addresses and ARP; Shared and switched Ethernet; WiFi and the
IEEE 802.11 standard. Time permitting, there will be an introduction to quality-of-service in networks and network
security.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame 60%; Laboratório 40%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Exam 60%; Laboratory 40%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Computer Networking: A Top-Down Approach, 5ª edição, , James Kurose and Keith Ross, 2009, Addison Wesley

Mapa IX - Modelação e Simulação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelação e Simulação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel dos Santos Pascoal (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Pedro Castilho Pereira Santos Gomes (112.0), Eduardo José Ramos Morgado (28.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Pedro Castilho Pereira Santos Gomes (112.0), Eduardo José Ramos Morgado (28.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos uma perspectiva abrangente da modelação e simulação de sistemas (tempo contínuo/discreto,
espaço de estado contínuo/discreto,conduzidos pelo tempo/eventos ou híbridos)que encontrarão ao longo do curso e na
vida profissional.Estudam-se a teoria e as ferramentas necessárias à modelação, caracterização e simulação de um vasto
número de sistemas reais (contínuos, de acontecimentos discretos ou híbridos),tais como: processos físicos, sistemas
de geração de energia, electromecânicos, biológicos/naturais e sistemas de manufactura além de.redes de computadores
ou de comunicação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To give the students a broad perspective on system modeling and simulation (in continuous or discrete time, with
continuous or discrete space states, driven by time or events) that they will need throughout their studies and
professional life.
To address the theory and the practical tools for modeling, characterizing and simulating a large number of real systems
(continuous, discrete-event or hybrid) such as physical processes, energy generation systems, electromechanical
systems, computer and communication networks, biological/natural systems and manufacturing systems

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à modelação e simulação.
Parte I: Sistemas contínuos e discretos: equações diferenciais e às diferenças; modelos de incerteza. Modelos dinâmicos
(lineares e não lineares). Análise de pontos de equilíbrio e estabilidade. Espaço de fase, ciclos-limite. Exemplos:
Sistemas económicos e físicos, sistemas electromecânicos, processos biológicos e evolução de populações.
Ferramentas de simulação.
Parte II. Sistemas de eventos discretos. Autómatos, redes de Petri , linguagens. Modelação probabilística de incerteza
cadeias de Markov equivalentes a autómatos e redes de Petri. Simulação estocástica e de Monte Carlo. Exemplos:
sistemas de comunicação, genoma, sistema de transportes.
Parte III. Introdução aos Sistemas híbridos. Autómatos hibridos. Exemplos: sistemas biológicos com múltiplos modos,
controlo de veículos autónomos, controlo de tráfego aéreo

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to modeling and simulation.
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Part I: Continuous and discrete-time systems. Differential and difference equations, uncertainty models. Dynamic models
(linear and non-linear). Equilibrium points, stability, phase space and limit cycles. Examples: economic systems, physical
processes, electromechanical systems, biological systems, and evolution of populations.
Part II. Discrete event systems. Automata, Petri nets and formal languages. Probabilistic modeling of uncertainty. Markov
chains equivalent to automata and Petri nets. Stochastic simulation and Monte Carlo. Examples: communication
systems, genome, transportation networks.
Part III. Introduction to hybrid systems. Hybrid Automata. Examples: biological systems with multiple modes.
Autonomous vehicle control. Air traffic control systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A nota final (NF) é a média da nota do exame final (60%) e da nota do projecto de avaliação (40%). Para aprovação na
disciplina é necessário que NF >= 9.5

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The final grade (FG) is an average of the classification in the final exam (60%) and the project work (40%). To be approved
in this course, it is required that FG >= 9.5

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Theory of Modeling and Simulation, B.P. Zeigler, H. Praehofer, T.G. Kim, 2000, Academic Press
Introduction to Discrete Event Systems, The Kluwer International Serie, Cassandras, C.G., Lafortune, 1999, Academic
Publishers
Modeling and Simulation for Automatic Control, O. Egeland and J.T Gravdahl, , 2002, Marine Cybernetics"

Mapa IX - Electrónica de Energia

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrónica de Energia

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João José Esteves Santana (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sónia Maria Nunes dos Santos Paulo Ferreira Pinto (112.01400000000001)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sónia Maria Nunes dos Santos Paulo Ferreira Pinto (112.01400000000001)
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
?Estudar conversores de comutação natural e suas aplicações.
?Estudar conversores de comutação forçada e suas aplicações.
?Simular conversores de potência com avaliação laboratorial dos resultados

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
?To develop knowledge and skills needed to analyse line commutated power converters and their connection to the
electrical network.
?To develop knowledge needed to analyse hard switching power converters and their applications.
?To run simulations and laboratory experiments, as important tools in power electronics teaching.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. - Introdução: estrutura dos conversores electrónicos de potência.
2. - Conversores de comutação natural: rectificadores a díodos e tiristores com circuitos adjacentes ideais. Ligação do
gerador ao conversor através de transformador e com circuitos adjacentes não ideais. Conversores ac-ac.
3. - Estudo dos circuitos de comutação forçada: conversores de contínuo para contínuo com circuitos adjacentes ideais
e principais aplicações; onduladores com circuitos adjacentes ideais e principais aplicações.

6.2.1.5. Syllabus:
1.- Structure of electronic power converters.
2.- Diode rectifiers and other rectifiers with ideal and non-ideal adjacent circuits. Connection to the mains using a
transformer.
3.- Study of forced commutation circuits: chopper with ideal adjacent circuits; principal applications. Inverters with ideal
adjacent circuits; main applications.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação é composta por componente escrita (2 testes ou um exame no final do semestre) que representa 2/3 da nota
final, e por uma componente laboratorial que representa 1/3 da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
2 written tests or one final written exam which represent 2/3 of the final mark, and lab works which represent 1/3 of the
final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Electrónica de Potência, F. Labrique, J. Santana, 1991, Edições da Fundação Calouste Gulbenkian

Mapa IX - Arquitecturas Avançadas de Computadores

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Arquitecturas Avançadas de Computadores

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Leonel Augusto Pires Seabra de Sousa (63.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo principal da disciplina de Arquitecturas Avançadas de Computadores
é criar competências para analisar e desenvolver sistemas de
computadores. A análise envolve os modernos processadores de uso geral com
estruturas super-escalares, e os sistemas hierárquicos de memória com suporte
para memória virtual gerida pelos sistemas operativos. Na componente de
desenvolvimento, o objectivo da disciplina é fornecer ferramentas de projecto e
teste de processadores RISC associados aos sistemas de memória.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
With this course students will get acquainted with: - the analysis and design of processors with RISC architectures, with
emphasis on the main characteristics of their control and datapath units; - the different formats used in representing
numerical information (both fixed and floating point), and the main structure of the circuits that operate on that
information; - the set of techniques that are currently used for accelerating the processing of information in modern
processors with static and dynamic scheduling;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Arquitecturas RISC, nomeadamente as unidades de controlo e caminho de dados,
analisando-se as diferentes técnicas para a resolução de conflitos inerentes
ao processamento em pipeline

- Estudo de técnicas para explorar o paralelismo ao nível das instruções, de forma
estática, pelo compilador, ou dinamicamente pelo hardware

- Análise de técnicas para explorar paralelismo nos processadores super-escalares
(Pentium, AMD, PowerPC, etc) e VLIW (Transmeta Crusoe, TMS6xxx) e em
arquitecturas especializadas, como o Trimedia e a Sony Playstation3

- Estudo dos sistemas de memória virtual (Cache -> Memória Principal -> Disco) e
respectiva interligação com o processador e os dispositivos de I/O

- Análise de técnicas para programação eficiente dos sistemas

6.2.1.5. Syllabus:
Foundations of Computer Architectures:
Background
Classification of the architectures and of the instruction set
Different ways of accesing memory
Metrics and tools used in evaluating system performance
Evolution of system performance (speed/cost/capacity)

Arithmetic circuits:
Integer arithmetic
Adders and subtractors
Different ways of improving the speed of adders
Multiplication and division
Floating point arithmetic
Representation of numbers in floating point

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Existem dois métodos de avaliação.

A. Avaliação por testes e mini-projectos (para os alunos que compareçam a algum dos testes).
1. quatro mini-projectos (10% para cada um) com avaliação obrigatória e nota mínima de 9,5 valores para cada um (os
mini-projectos são executados por grupos de 2 alunos, excepcionalmente de 3; as notas são individuais e resultantes
das discussões por grupo dos mini-projectos);

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There are two grading methods.

A. Grading by midterm tests and small lab projects (for students present to one or both midterms).
1. four small lab projects (10% each) that will be graded, with a minimum of 9.5 out of 20 in each one (the projects will be
developed by groups of 2 students, 3 under special circumstances; the grades will be decided on an individual basis, and
will result from group discussions for each project);

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Computer Architecture: A Quantitative Approach", 3rd. ed , John L. Hennessy, and David A. Patterson, 2003, Morgan
Kaufmann

Mapa IX - Electromagnetismo e Óptica

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electromagnetismo e Óptica

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Rodrigues Crispim Romão (84.0), Fernando José de Carvalho Barão (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Amaro José Rica da Silva (168.0), João Pedro Canhoto Espadanal (28.0), Rafael Bagagem Henriques (42.0), Luís Filipe
Moreira Mendes (28.0), Maria Raquel Nunes Pereira Crespo (84.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Amaro José Rica da Silva (168.0), João Pedro Canhoto Espadanal (28.0), Rafael Bagagem Henriques (42.0), Luís Filipe
Moreira Mendes (28.0), Maria Raquel Nunes Pereira Crespo (84.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina apresenta os conceitos e princípios básicos do electromagnetismo e da óptica física reforçando a
compreensão desses conceitos através de aplicações ao mundo real. Os alunos deverão ter a capacidade de manipular
esses conceitos e saber aplica-los à resolução de problemas. Os estudantes serão motivados por exemplos de aplicação
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dos princípios da física noutras áreas do conhecimento científico e tecnológico. O ensino teórico-prático será
complementado com a realização de trabalhos laboratoriais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The principles and basic concepts of electromagnetism and physical optics are presented. The understanding of those
concepts will be reinforced using real world applications. The students should be able to manipulate those concepts and
apply them to solve problems. The students will be motivated with examples of the application of physical principles to
other areas of science and technology. The course will include laboratorial work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Campo electrostático no vácuo. Lei de Coulomb. Princípio de sobreposição. Nocão de campo e de potencial. Dipolo
eléctrico. Lei de Gauss. Condensador.

2.Campo electrostático na matéria. Dieléctricos. Polarização. Energia eléctrica.

3.Corrente eléctrica estacionária. Densidade e intensidade de corrente. Equação da continuidade da carga. Lei de Ohm.
Lei de Joule. Leis de Kirchoff. Circuito RC.

4.Campo magnético no vácuo. Lei de Biot-Savart. Lei de Ampère. Força de Lorentz. Fluxo magnético. Coeficientes de
indução. Bobina.

5.Campo magnético na matéria. Magnetização. Diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. Energia em
magnetostática.

6.Indução electromagnética. Lei de Faraday. Motores e geradores eléctricos. Corrente de deslocamento. Energia
electromagnética. Circuito RLC.

7.Equações de Maxwell. Ondas electromagnéticas. Ondas planas monocromáticas. Energia e intensidade das on ...

6.2.1.5. Syllabus:
1. Electrostatic field in vacuum. Coulomb's law. Superposition principle. Potential and fields. Electric dipole. Gauss's law.
Capacitors.

2. Electrostatic field in matter. Dielectrics. Polarization. Electrical energy.

3. Direct current. Current intensity and density. Continuity equation for electrical charge. Ohm's l aw. Joule's law.
Kirchoff's laws.

4. Magnetic field in vacuum. Biot-Savart's law. Ampére's law. Lorentz force. Magnetic flux. Induction coefficients.
Solenoids.

5. Magnetic fields in matter. Magnetization. Diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism. Energy in
magnetostatics.

6. Electromagnetic induction. Faraday's law. Electrical generators and motors. Displacement current. Electromagnetic
energy. RLC circuits.

7. Maxwell's equations. Electromagnetic waves. Monocromatic plane-waves. Energy and intensity of electromagnetic
waves.

8. Light as an electromagnetic wave. Dispersion, polarization, reflection, interference ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente teórico-prática será avaliada por testes e/ou exame final contando 75% para a nota final.

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

253 de 309 08/02/2019, 15:05



A componente laboratorial será avaliada por relatórios entregues no fim de cada sessão, contando 25% para a nota final.
Será exigida a nota mínima de 8.50 a cada componente para aprovação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The student evaluation by tests and/or final exam has a 75% weight on the final grade.
The laboratory reports will be due at the end of each laboratory session, and will have a 25% weight on the final grade.
To pass the course a minimum grade of 8.50/20 from both evaluation components (test and/or exam and laboratory) will
be required.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Physics for Scientists and Engineers, R. A. Serway, J. W. Jewett, 2004, ISBN: 0-53-440842-7
Introdução à Física, J.D. Deus et al, 2000, ISBN: 972-7730-35-3
Fundamentals of Physics, D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, 2004, ISBN: 0-471-23231-9
Physics for Scientists and Engineers, P.A. Tipler, 2003, ISBN: 0-71-674389-2"

Mapa IX - Sistemas de Telecomunicações

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Telecomunicações

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula dos Santos Queluz Rodrigues (63.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Familiarização com alguns sistemas de telecomunicações actuais. Facultar aos alunos os conhecimentos necessários à
análise e concepção de sistemas de telecomunicações e dos serviços suportados por esses sistemas. Importância dos
conceitos de qualidade de serviço, utente e relação desempenho/custo num sistema de telecomunicações

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduce the students to modern telecommunication systems. Build the students know-how necessary to perform the
analysis and design of a telecommunication system, as well as of the services supported by that system. The course also
prepares the students to consider the importance of key issues in the operation of a telecommunications system namely,
quality-of-service (QoS), user driven services and user satisfaction, and performance vs. cost.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelo e elementos de um sistema de telecomunicações. Teorema da
amostragem. PCM - quantificação uniforme, quantificação não uniforme. TDM - conceitos básicos, estrutura e
alinhamento de trama,hierarquias PDH e SDH. Codificação para controlo de erros. Transmissão em banda de base
-códigos de linha, meio de transmissão ideal, meios de transmissão reais,interferência intersimbólica,
igualização,regeneração vs. amplificação.
Transmissão modulada - modulações analógicas (AM, FM, PM), modulações
digitais binárias (ASK, FSK, PSK), modulações digitais M-árias (M-PSK e M-QAM). Feixes Hertzianos digitais -
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características básicas de um feixe hertziano, planos de frequência, propagação em espaço livre, influência da superfície
da Terra e da atmosfera, recomendações da ITU-R, projecto de uma ligação em feixes hertzianos. Introdução às
comunicações via-satélite - características de uma ligação via-satélit ...

6.2.1.5. Syllabus:
Model and elements of a telecommunication system. Analog-to-digital
conversion. PCM - uniform and non-uniform quantization. TDM - basic
concepts, frame structure and synchronization, PDH and SDH hierarchies. Error control coding. Baseband transmission -
line codes, ideal and real transmission channels, intersymbol interference, equalization, regeneration vs. amplification.
Analog modulations (AM, FM, PM), binary digital modulations (ASK, FSK, PSK), M-ary digital modulations (M-PSK and
M-QAM). Digital microwave radio -basic characteristics of microwave radio, frequency plans, free space propagation,
influence of Earth surface and atmosphere on microwave propagation, ITU-R recommendations, project of a microwave
radio link. Principles of satellite communications - satellite link characteristics, link power budget, multiple access
techniques (FDMA,
TDMA, CDMA). Optical communications - elements of a optical link,
transmission windows, fiber structure, attenuation, dist ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Testes e/ou Exame + Trabalho de Laboratório com pesos de 95% e 5%, respectivamente ** - Há dois testes (sem
consulta). A nota mínima em cada teste é de 8 valores (mas pelo menos 9.5 na média). O peso de 95 % é sobre a média
dos testes. - Há dois exames (sem consulta).A nota mínima no exame é de 9.5 valores. - Há dois trabalhos de laboratório
(com inscrição); grupos de 2 alunos. Não há nota mínima. A nota de cada trabalho pode ser 0 ou 1; a nota final é a soma
dos dois trabalhos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The students evaluation is based in two tests and/or an exam, and laboratory work. These have weights of 95% and 5%,
respectively ** - There will be two tests. The minimum grade for each test is 8/20 (but, on average, at least 9.5/20 have to
be obtained). - There will be two different dates for the exam. The minimum grade for the exam is 9.5/20. -There will be two
lab. sessions with groups of two students.The lab work do not have a minimum grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Digital Transmission Systems, David R. Smith, 1993, Segunda edição, Van Nostrand Reinhold
Cópias dos acetatos utilizados nas aulas teóricas. Copies of the trans, Fernando Pereira e Paula Queluz, ---, ---"

Mapa IX - Controlo em Espaço de Estados

6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo em Espaço de Estados

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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João Manuel Lage de Miranda Lemos (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Pedro Rodrigues de Aguiar (52.5)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Pedro Rodrigues de Aguiar (52.5)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após completar esta disciplina, os alunos deverão ser capazes de analisar e projectar controladores para sistemas
lineares e não lineares descritos pelo modelo de estado, incluindo técnicas de Controlo Óptimo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After completing this course, students should be able to analyse and design controllers for linear and non-linear systems
described by state space models, including Optimal Control techniques.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos lineares de espaço de estado. Equação de estado e sua solução. Matriz de transição. Realizações de estado.
Relações com a função de transferência.2.Realimentação de variáveis de estado. Controlabilidade/observabilidade.
Realizações mínimas. Interpretação em termos de pólos e zeros. Controlador por colocação de pólos através de
realimentação linear do estado. Método dos coeficientes indeterminados. Fórmula de Bass-Gura. Fórmulas de Ackerman
e Mayne-Murdoch. Observadores. Teorema de separação. Seguimento do sinal de referência.3.Sistemas não lineares.
Modelo de estado de sistemas não lineares. Análise no plano de estado. Pontos de equilíbrio. Linearização. Estabilidade.
Relação entre a estabilidade dos pontos de equilíbrio do sistema não-linear e do sistema linearizado. Exemplos de
determinação qualitativa das soluções. Segundo método de Lyapunov. Equação de Lyapunov. Método da função
descritiva. Controlado ...

6.2.1.5. Syllabus:
1. Linear state space models. Solution of the state equation. Transition matrix. State realizations. Conversion from/to the
state-space model.2. Control by linear state variables feedback. Controlability and observability. Controller design for
state variable linear feedback control. Design by the undetermined coefficients method. Proof of Bass-Gura formula.
Ackerman's and Mayne-Murdoch's formulas. Separation theorem. Tracking. 3.Introduction to nonlinear systems. State-
space model of nonlinear systems. Qualitative differences with respect to linear systems. Analysis on the state space.
Equilibrium points. Linearization. Stability. Relation between the stability at the equilibrium points of the nonlinear system
and the corresponding linearization. Examples on finding the qualitative behaviour. Lyapunov's direct method. Lyapunov
equation. Describing function method. Design of non-linear controllers.4.Introduction to Optimal Control. Example
optimal control problems. Pontryagin' ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação teórica é feita por exame. Ao longo do semestre realizar-se-ão 2 trabalhos de laboratório. Estes trabalhos
serão realizados em grupos de 3 alunos. A nota final é calculada como 0.75T+0.25L sendo T a nota da avaliação teórica e
L a nota do laboratório calculada tendo em conta a restrição: valor máximo de L=T+4. Apenas obterão aprovação na
disciplina os alunos cuja nota da parte teórica seja pelo menos 10.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theory: Exams in two alternative dates. Laboratory: During the semester 2 works are to be performed by the students in
groups of 3. The final grade is computed by 0.75T+0.25L where T is the grade in the exam and L the laboratory note with
the restriction that its maximum value is Lmax=T+4. Final aproval. The final aproval is given only to students whose grade
in the exam is at least 10.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
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A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Optimal Control, F. Lewis V. Syrmos, 1995, John Wiley & Sons
Modern Control Engineering, K. Ogata, 1999, Prentice-Hall
Feedback Control of Dynamic Systems, G. Franklin, J. Powell and A. Emami-Naeini, 1998, Addison Weslay"

Mapa IX - Conversores Comutados para Energias Renováveis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Conversores Comutados para Energias Renováveis

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João José Esteves Santana (104.79)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
•Dimensionar e comandar conversores dc-ac elevadores isolados para aplicações em energia fotovoltaica.
•Dimensionar e comandar conversores multinível para interligação dc a alta tensão de produção eólica a redes eléctricas.
•Dimensionar e comandar conversores matriciais para interface de geração renovável eólica e fotovoltaica
•Dimensionar e comandar associações de conversores e conversores matriciais para sistemas de armazenamento de
energia eléctrica

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
•To design and to drive isolated dc-ac boost converters for photovoltaic energy;
•To design and to drive multilevel converters for high voltage dc link of off-shore wind farms;
•To design and to drive matrix converters as interfaces for wind or photovoltaic energy.
•To design and to drive matrix converters or converter associations for energy storage systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. - Estruturas, comando e regulação de conversores dc-ac elevadores de dois estágios e de um estágio para geração
fotovoltaica. Isolamento galvânico por transformador e por condensador ressonante. Conversão polifásica em tensão e
em corrente.
2. - Estruturas, comando e regulação de conversores multinível (NPC, condensadores flutuantes, modulares em meia
ponte, ponte completa, 3 níveis). Conversores para alta tensão. Aplicações de conversores com grande número de níveis
no transporte de energia eléctrica de geração renovável em dc em alta tensão HVDC de corrente (CSC-HVDC) e de tensão
(VSC-HVDC).
3. - Estruturas de conversores matriciais (directos, indirectos, esparsos). Comando e regulação de conversores
matriciais.
4. - Aplicações na produção de origem eólica com máquinas de indução duplamente alimentadas e na produção
fotovoltaica com estágio único.
5. - Aplicações de conversores e associações de conversores no armazen ...

6.2.1.5. Syllabus:
1. – Topologies, drive and regulation of single and double stage dc-dc boost converters for photovoltaic energy.
Transformer and resonant capacitor isolation. Voltage and current source poly-phase converters.
2. - Topologies, drive and regulation of multilevel NPC, flying capacitor, half and full-bridge and three-level converters.
High voltage converters. Multievel converter applications in current source HVDC (CSC-HVDC) and voltage source (VSC-
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HVDC).
3. – Topologies and drive of matrix converters (direct, indirect, sparce). PWM control of matrix converters.
4. – Applications in wind energy, using DFIGs and in single stage photovoltaics.
5. – Converter and converter association for conditioning and renewable electrical energy storage.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nota final= 70% parte teórica + 30% parte laboratórial. Parte teórica: exame ou 2 testes

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation presents two components: theory (70%) and laboratory (30%). Theory is evaluated by means of two tests or
one exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Electrónica de Potência, F. Labrique, J. Santana, , 1991, Edição da Fundação Calouste Gulbenkian (2nd ed)
Electrónica Industrial, , José Fernando Alves da Silva, , ,Fundação Calouste Gulbenkian (2nd ed)"

Mapa IX - Optimização e Algoritmos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Optimização e Algoritmos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel de Freitas Xavier (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os fundamentos da teoria e algoritmos para problemas de optimização linear e não linear, com ou sem
restrições.
Reconhecer propriedades dos problemas de optimização e desenvolver algoritmos eficientes para os resolver. Interpretar
geometricamente os resultados teóricos. Aplicar a teoria em problemas práticos de engenharia. Aprender técnicas de
transformação, reformulação e simplificação de problemas de optimização

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand optimization theory principles and basis algorithms to solve optimization problems, both linear
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and nonlinear, with and without constraints.
To apply the theory to practical problems in engineering and develop skills for transforming and simplifying optimization
problems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte I: teoria e algoritmos para optimização sem restrições. Exemplos em engenharia. Conceitos gerais: minimizantes
locais/globais, funções convexas. Condições necessárias e suficientes para optimalidade (1ª/2ª ordem). Algoritmos
iterativos por pesquisa em linhas: as direcções de gradiente, quasi-Newton BFGS e Newton (puro e modificado) e a regra
de Wolfe. Velocidade de convergência. Algoritmo de gradientes conjugados.
Parte II: teoria e algoritmos para optimização com restrições. Exemplos em engenharia. Conceitos gerais: minimizantes
locais e globais, programas convexos. Condições necessárias e suficientes de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) para
optimalidade (1ª/2ª ordem). Interpretação geométrica. Geometria dos programas lineares (poliedros, vértices,vértices
adjacentes,etc). Teorema fundamental da programação linear. Algoritmo simplex. Dualidade para programas lineares.
Métodos de ponto interior para programas convexos. Algoritm ...

6.2.1.5. Syllabus:
Part I: theory and algorithms for unconstrained optimization. Examples of from engineering. General concepts: local and
global minima, convex functions. Recognizing convexity: characterization through epigraphs and 1st/2nd order
conditions. Necessary and sufficient conditions for optimality (1st and 2nd order). Line search iterative descent
algorithms: the gradient, quasi-Newton BFGS and Newton (pure and modified) directions and the Wolfe's rule.
Convergence rate results. Conjugate gradient methods.
Part II: theory and algorithms for constrained optimization. Examples from engineering. General concepts: local and
global minima, convex programs. The Karush-Kuhn-Tucker (KKT) necessary and sufficient conditions for optimality (1st
and 2nd order) and geometrical interpretation. The geometry of linear programs (polyhedra,cones,vertices,adjacent
vertices,etc). The fundamental theorem of linear programming. Simplex algorithm for linear programming. Duality for
linear programs. Inte ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A nota final (NF) é a média aritmética das notas dos 3 testes: NF = (NT1+NT2+NT3)/3 (NTm=nota do teste m). Para
aprovação na disciplina é necessário que NF >= 9.5

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The final grade (FG) is the arithmetic mean of the grades in the 3 tests: FG = (GT1+GT2+GT3)/3 (GTm=grade of test m). To
be approved in this course it is necessary that FG >= 9.5

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Introduction to Operations Research, Frederick Hillier and Gerald Lieberman, 2005, 8th ed, McGraw-Hill
Numerical Optimization, Jorge Nocedal and Stephen Wright, 2006, Springer Series in Operations Research, 2nd ed"

Mapa IX - Automação de Processos Industriais
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Automação de Processos Industriais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António da Cruz Pinto Gaspar (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objecto da cadeira é o contacto com dispositivos evoluídos para resolução de problemas de automação em
tempo real. Com esse objectivo estudam-se metodologias de análise de sistemas de eventos discretos e de e síntese na
forma de controladores de supervisão.
Análise de sistemas para automação industrial. Metodologias para a implementação de soluções em automação
industrial. Linguagens de programação de Autómatos Programáveis (PLCs). Máquinas de Controlo Numérico
Computorizado. Modelação de Sistemas de Eventos Discretos. Supervisão de Processos de Automação Industrial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of this course is the use of advanced components to solve automation projects. Study of recent
methodologies for the analysis and synthesis of Discrete Event Systems and Supervisory controllers.
Analysis of Industrial Automation Systems. Methodologies for the implementation of solutions in industrial automation.
PLCs Programming Languages. CNC Machines and its programation Modelling and Supervision of Discrete Event
Systems in Autmation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Introdução à Automação - Lógica cablada e lógica programada. Introdução às metodologias de descrição de
problemas.
2 - Introdução aos PLCs - Componentes constituíntes dos PLCs. Estrutura interna e funcionamento. Interfaces de I/O.
Interligação entre PLCs
3 - Linguagens de Programação de PLCs - Ladder diagrams; Instruction List; Structured Text. Descrição dos
componentes de uma linguagem típica. Estruturas de controlo de fluxo. Ambientes de desenvolvimento.
4 - GRAFCET - A norma GRAFCET e técnicas de modelação.
5 ? CAD/CAM e Máquinas CNC - Tipos de máquinas e seu funcionamento. Métodos de interpolação para geração de
trajectórias. Utilização em células de fabricação flexível.
6 ? Sistemas de Eventos Discretos - Modelação de SEDs. Autómatos. Redes de Petri: dinâmica e modelação. Modelos
restritos e estendidos. Subclasses de redes.
7 - Análise de Sistemas de Eventos Discretos ? Metodologias e pr ...

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Introduction to Industrial Automation - Introduction to the components of industrial automation. Cabled logic and
programmed logic. Introduction to industrial automation modelling techniques.
2 - Introduction to PLCs - Components of Programmable Logic Controllers (PLCs). Hardware and software architecture.
Input/output interfaces. PLCs interconnection.
3 - PLCs' Programming Languages - Ladder diagrams; Instruction List; Structured Text. Components of the languages.
Flow control. Development tools.
4- GRAFCET - The GRAFCET standard. Modelling techniques with GRAFCET.
5 - CAD/CAM and CNC Machines - CNC machines and hardware architecture. Methods of interpolation for trajectory
generation in CNC. Flexible Production Cells.
6 - Discrete Event Systems (DESs) - Modelling with Discrete Event Systems. Automata. Petri Nets: dynamics and
modelling. Strict and extended models. Sub-classes of Petri nets.
7 - Analysis of DESs - Properties of DESs. Analysis of DESs ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
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syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação consiste em dois trabalhos de laboratório e um exame final. Em cada semana entrega-se uma folha de
acompanhamento da concretização do laboratório e no final entrega-se um relatório final, valendo cada 25% para a nota
final. Cada grupo de licenciatura é constituído por até três alunos. Serão efectuados dois exames finais. A nota mínima
para cada componente de avaliação é de 9.5 valores e os alunos com nota final igual ou superior a 17 valores terão de
efectuar uma discussão oral.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The grading is composed by the implementation of solutions to two laboratory projects involving PLC programming and
SED analysis and synthesis (25% each) and a final written exam (50%). Each group is composed by three students. A
minimum grade of 9.5 valores (in 20) for each component is required to be approved. Students with a final grade equal or
above 17 valores must attend an oral examination.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Discrete Event Systems - Modelling and Performance Analysis , Cassandras, Christos G, 1993, Aksen Associates
Supervisory Control of Discrete Event Systems, Moody, J. e Antsaklis, 1998, Kluwer Academic Publishers"

Mapa IX - Programação de Sistemas

6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação de Sistemas

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Miguel Teixeira D'Ávila Pinto da Silveira (42.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alexandra Sofia Martins de Carvalho (56.0)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alexandra Sofia Martins de Carvalho (56.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Disciplina que visa apresentar conceitos de programação de sistemas aumentando o conhecimento e compreensão dos
alunos sobre a sua organização, funcionamento e interface, fomentando o desenvolvimento de projectos de índole
sistémica. A disciplina deverá agir simultaneamente como veículo de transmissão de conhecimentos sobre boas
prácticas de gestão e desenvolvimento de projectos utilizando as funcionalidades oferecidas pelos sistemas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course goals are the study of methodologies of development of large-scale projects. The course focus on system
organization and interfaces, and development management.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
História e arquitectura dos Sistemas Operativos, chamadas a sistema.
Processos e Fios de execução: lançamento, identificação, estados do processo, eliminação, espera por terminação,
grupos de processos, modelos de fios de execução, despacho e modelos de escalonamento de processos, ambiente de
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processo, inicialização em Linux.
Comunicação entre processos: modelos de comunicação, comunicação por tubos / filas, sinais e memória partilhada,
sockets.
Sincronização entre processos: problema de corridas, regiões críticas, mecanismos de sincronização por semáforos,
mutexes e gestor.
Gestão de memória: alocação, paginação e segmentação.
Sistemas de ficheiros: sistemas de ficheiros ext, ISO9660, VFS e NFS. Gestão de dispositivos: controladores por E/S
programada e por interrupção, módulos em Linux.
Bibliotecas de programas, ferramentas Make e SCCS, arquivo de distribuição RPM.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to operating systems, system calls.
Processes and Threads: creation, identification, process states, elimination, wait for conclusion, process groups, thread
execution models, process dispatch and schedulling, process environment, Linux initialization.
Process communication: communication paradigms, pipes/fifos, shared memory, signals and shared memory, sockets.
Process synchronization: race problems, critical regions, synchronization mechanisms by semaphores / mutexes and
managers.
Memory management: allocation, pagination and segmentation.
File systems: ext, ISO9660, VFS and NFS examples.
Device drivers by polling and interrupt-handling, Linux modules.
Program libraries, Make and SCCS tools, RPM distribution archive.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação continua:
* 13 laboratórios: 1.5 valores
* 2 testes: 12 valores
* 1 projecto: 6.5 valores
Um dos testes pode ser repescado

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Continuous grading system: on a 0-20 scale
* 13 laboratory session: 1.5 points
* Two written terms: 12.0 points
* 1 project: 6.5 points
Students may recover one written term.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Programming in the Unix ® Environment, 2nd edition, Richard Stevens, 2005, Addison-Wesley International Computer
Science Series
UNIX Systems Programming: Communication, concurrency and threads, Kay Robbins, Steven Robbins, 2003, Prentice-
Hall
Real-Time Systems and Their Programming Languages, A. Burns, A. Wellings, -, Addison-Wesley International Computer
Science Series
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Real-Time Systems Design and Analysis: An Engineer's Handbook, P. Laplante, -, -"

Mapa IX - Biologia Computacional

6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Computacional

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Teresa Correia de Freitas (81.9)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sara Alexandra Cordeiro Madeira (40.32)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sara Alexandra Cordeiro Madeira (40.32)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Familiarizar os alunos com as técnicas básicas e com os novos desenvolvimentos na área da Biologia Computacional e
Bioinformática. Adicionamente, pretende-se desenvolver o espirito crítico através da leitura e análise de publicações
cientificas relevantes à disciplina. A componente prática da disciplina pretende dotar os alunos da capacidade de
desenvolvimento de ferramentas de software para tratamento de dados biológicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduce the basic techniques of computational biology and bioinformatics. Develop the ability to critically assess
research publications in this field. Practical assignments during the course aim at developing the student's ability to
develop software for bioinformatics.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
História da Biologia Computacional
Bases de dados biológicas
Conceitos básicos de algoritmos
Análise de sequências de ADN
Algoritmos para alinhamento simples
Algoritmos para alinhamento múltiplo
Modelos de Markov e HMMs
Previsão de genes
Algorimos para pesquisa de motivos
Análise de repetições
Filogenia
Alinhamento e filogenia
Modelos probabilísticos
Algoritmos para a reconstrução de árvores evolutivas
Análise da estrutura do ARN
Algoritmos para a previsão de estrutura secundária
Data mining para bioinformática
Clustering e Biclustering
Redes Neuronais
Árvores de decisão
Análise da expressão genética
Tecnologias de microarrays
Análise de expressão global

6.2.1.5. Syllabus:
Short history of Computational Biology
Biological databases
Basics on algorithms
DNA sequence analysis
Pairwise alignment
Multiple sequence alignment
Markov chains and HMMs
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Gene prediction
Motif finding
Repeat analysis
Phylogenetic trees
Simultaneous alignment and phylogeny
Probabilistic models of evolution
Evolutionary trees reconstruction
RNA structure analysis
Secondary structure prediction
Data mining for bioinformatics
Clustering
Biclustering
Neural Networks
Decision trees
Gene expression
Microarrays technology
Data analysis and discretization

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalhos de laboratório (40%), apresentação de um artigo (20%), exame final (40%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Laboratory assignments (40%) , Paper presentation (20%), Final exam (40%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"An Introduction to Bioinformatics Algorithms, N. C. Jones and P. Pevzner, 2005, MIT Press
Biological Sequence Analysis - Probabilistic models of proteins and , R. Durbin, S. Eddy, A. Krogh, G. Mitchison, 1998,
Cambridge"

Mapa IX - Bases de Dados

6.2.1.1. Unidade curricular:
Bases de Dados

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Jorge Costa Gaspar da Silva (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Alberto Rodrigues Pereira Sardinha (84.0), Pedro Manuel Moreira Vaz Antunes de Sousa (84.0)
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Alberto Rodrigues Pereira Sardinha (84.0), Pedro Manuel Moreira Vaz Antunes de Sousa (84.0)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Modelar, desenhar e implementar uma base de dados relacional. Programar uma aplicação que aceda à base de dados.
Dominar, do ponto de vista de desenvolvimento de base de dados, um SGBD relacional comercial.
Entender a diferença entre modelo relacional e orientado a objectos.
Compreender a utilidade do XML em Bases de Dados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To model, design and implement a relational database
To program an application that accesses data stored in a database
To develop a database application using a commercial RDBMS
To understand the difference between the relational model and the object-oriented data model
To understand the relationship between XML and databases

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução
Modelização conceptual: modelo ER
Modelização lógica: modelo relacional, teoria da normalização, álgebra relacional
Conversão diagramas conceptuais em diagramas lógicos
Linguagem SQL
Desenvolvimento de aplicações de bases de dados
Índices
Gestão de transacções, controlo de concorrência, gestão de recuperação
Bases de dados XML

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction
Conceptual modelling: ER model
Logical modelling: relational model, normalization theory, relational algebra
Conversion of conceptual diagrams into logical diagrams: ER into relational model
SQL language
Database application development
Indexes
Transaction management, concurrency control, recovery management
XML databases

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame (60%) + Projecto (40%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exam (60%) + Project (40%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Database Management Systems, Third Edition, Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke,, 2002, McGraw-Hill - ISBN-10:
0072465638

Mapa IX - Gestão e Políticas Públicas de Telecomunicações

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão e Políticas Públicas de Telecomunicações

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

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
"not available"

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após concluírem com êxito esta disciplina os alunos devem:
? conhecer os conceitos básicos sobre o funcionamento de mercados;
? saber gerir activos privados de telecomunicações através de metodologias e métodos de análise de decisão e gestão
de risco;
? conhecer os conceitos fundamentais e a ferramentas de gestão de activos públicos, como teoria dos jogos, modelos
de competição, monopólios e regulação;
? dominar o desenho de políticas públicas de telecomunicações enquanto problemas complexos não estruturados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course introduces the fundamentals of how markets work and how one can use methodologies and methods from
decision analysis and risk management to manage telecommunication assets efficiently. Students also learn how to
manage public assets, and are exposed to tools such as game theory to model competitive environments. An
introduction to monopolies and regulation is also provided. Finally, the course addresses the design of public policies for
the telecommunications sector and students learn how to tackle ill-defined, unstructured and complex policy problems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à análise de problemas não estruturados e complexos. Metodologias e métodos de análise multidisciplinares.
Problemas com intervenção de múltiplos actores públicos e privados. Conceitos fundamentais de micro economia:
funções de utilidade, consumo, produção e mercados. Modelos de competição e teoremas fundamentais de bem-estar e
eficiência. Conceitos fundamentais de econometria para análise de mercados: modelos lineares de estimação, erros de
estimação e erros de observação das variáveis. Especificação e testes de hipóteses. Avaliação de investimento e
princípios fundamentais de gestão de projectos. Análise de decisão e gestão de risco. Aplicação a novas áreas
tecnológicas. Teoria dos jogos, equilíbrio de Nash e refinamentos: jogos repetidos e jogos com informação incompleta.
Aplicação à gestão de bens públicos e privados. História da indústria das telecomunicações, monopólios naturais e
regulação. Impacto do egoísmo na eficiência dos sist. telecomunicações.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the analysis of unstructured complex problems. Methodologies and methods for multidisciplinary
analysis and research. Overview of problems arising from the simultaneous intervention of multiple public and private
actors. Basic concepts of microeconomic theory: utility functions, consumption, production and markets. Competition
models and the fundamental theorems of welfare and efficiency. Basic concepts of econometrics used in market analysis:
ordinary least squares, efficiency of estimators, errors in variables, measurement errors and hypothesis testing.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
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competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação consistirá numa série de 10 trabalhos de casa semanais que focam as matérias leccionadas nas aulas. Estes
trabalhos serão avaliados com uma nota entre 0 e 5 valores. As 5 melhores notas serão divididas por 2,5 e adicionadas à
nota final de um trabalho de grupo, entre 0 e 10 valores, no qual os alunos terão de sugerir soluções para abordar um
problema não estruturado e complexo no domínio das telecomunicações.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There will be 10 weekly homeworks on the topics directly addressed in the lectures. Each homework will be graded
between 0 and 5. The best 5 grades will be divided by 2,5 and added up together with the grade from a term project, done
in teams, and graded between 0 and 10. In the term project, students must suggest ways and solution to address some
unstructured complex problem in the scope of the telecommunications industry. Passing grade is 9.5 in the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
The Essential Guide to Telecommunications; Dodd, 2001, Prentice Hall
Micro-economic Theory; Mas-Colell, Whiston, Green, 1995, Oxford University Press
Game Theory for Applied Economists; Gibbons, 1992, Princeton University Press
Eonometric Analysis; Green, 1996, Prentice Hall
The Economics of Regulation; Viscussi, 1996, MIT Press
Título :Rational Choice in an Uncertain World; Hastie, Dawes, 2001, SAGE Publications

Mapa IX - Teoria da Comunicação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria da Comunicação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Bioucas Dias (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem como objectivo dotar os alunos de um conjunto de conceitos e metodologias, essenciais no
processamento e transmissao de informaçao. E´ dada enfase especial ao processamento estatistico de sinal e imagem,
as teorias gerais da detecçao, da estimaçao e a alguns conceitos basicos e resultados da teoria da informaçao. Sao
estudadas, a luz dos referidos principios e metodos, um conjunto de aplicaçoes paradigmaticas: sistemas de
posicionamento e navegaçao (GPS e Galileo), estrutura optima de receptores em comunicaçoes moveis, varios aspectos
do processamento de imagem (biomedica, detecçao remota, radar, astronomica,...) e sinal, enquanto mensagem ou
suporte de transferencia de informaçao.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective is to give the students a set of concepts and methodologies, which are essencial im processing and
transmition of information. Special emphasis is given to statistical signal and image processing, general detection and
estimation theories and some basic concepts and results of information theory. A set of paradigmatic applications is
studied: positionong and navigation systems (GPS and Galileo), optimal receiver structures im mobile communications,
several aspects of image processing (biomedical, remote sensing, radar, astronomy,...) and signal, as a basis to transfer
information.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Panorama dos problemas estudados na disciplina. 2- Revisao de conceitos e metodos da teoria das probabilidades e
processos estocasticos relevantes para os propositos da disciplina. 3- Equaçoes as diferenças estocasticas. Processos
de Markov. Propagaçao de funçoes densidade de probabilidade. 4- Modelos estocasticos continuos e discretos. Criterios
para a construçao de modelos equivalentes. 5- Teoria da detecçao. Principios basicos e problemas de grande interesse
pratico. 6- Teoria da estimaçao. Principios basicos e problemas de grande interesse pratico. 7- Estimaçao bayesiana
recursiva linear. Filtro de Kalman. 8- Estimaçao bayesiana recursiva nao linear. Filtro estocastico nao linear. 9- Panorama
de aplicaçoes e seus aspectos especificos. 10- Selecçao e realizaçao, orientada, dos trabalhos finais.

6.2.1.5. Syllabus:
1- General view of the problems to be studied in the course. 2- Concepts and methods of probability theory and
stochastic processes relevant for the course purposes 3- Stochastic difference equations. Markov processes.
Propagation of probability density functions. 4- Continuous and discrete stochastic models. Crititia for the equivalence of
models. 5- Detection theory. Basic principles and important practical problems. 6- Estimation theory. Basic principles and
important practical problems. 7- Recursive linear Bayesian estimation. Kalman filtering. 8- Recursive nonlinear Bayesian
estimation. Stochastic nonlinear filter. 9- General view of applications and their specific aspects. 10- Selection and
development (under supervision) of final work.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Tres conjuntos de problemas, cobrindo o nucleo de assuntos estudado. Cada uma desta series sera´, apos a entrga
pelos alunos, objecto de um teste realizado no tempo de uma aula teorica. Um trabalho, normalmente realizado a partir
de um artigo ou texto, para cuja leitura e compreensao seja essencial o nucleo de assuntos anteriormente objecto de
estudo sitematico.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The students must do a set of 3 problems, covering the main kernel of subjects studied. Each of these sets will be the
subject of a test to take place in the period of a theoretical class. A work, normaly based on a paper or a text, which
should be readable and understandable from the previous systematic studied core subjects.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Detection, Estimation, and Modulation Theory; Harry L. Van Trees, 1968, Willey

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

268 de 309 08/02/2019, 15:05



Mapa IX - Máquinas Eléctricas Especiais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Máquinas Eléctricas Especiais

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

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
"not available"

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos devem adquirir as seguintes competências: Calcular circuitos magnéticos com magnetos permanentes e
desenvolver modelos de conversores electromecânicos. Descrever as características funcionais e construtivas de
diferentes soluções de máquinas síncronas e assíncronas. Conhecer os seus modelos dinâmicos e saber usá-los no
cálculo de regimes transitórios nas máquinas eléctricas. Conhecer e saber usar modelos de máquinas eléctricas
trifásicas em regime desequilibrado. Conhecer e quantificar efeitos da saturação magnética no desempenho das
máquinas eléctricas. Descrever o funcionamento de máquinas de potência fraccionária. Usar e criar modelos térmicos de
parâmetros concentrados. Descrever e caracterizar soluções construtivas e utilizar leis de escala em dispositivos
electromecânicos. Descrever e analisar exemplos de sistemas electromecânicos no âmbito dos meios contínuos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should acquire the following competencies: Calculating magnetic circuits with permanent magnets and
develop models of electromechanical converters. Students must be able to describe the functional and constructive
solutions of electrical machines. Students must know their models and how to use them in the calculation of transients.
Students must know and use models of three-phase electrical machines under unbalanced operation. They must
understand and quantify the effects of magnetic saturation on electric machines performance. Students must be able to
describe the operation of fractional power machines. They must be able to use and create lumped thermal models.
Students must describe and characterize constructive solutions and use scaling laws in electromechanical devices. They
must describe and analyze examples of continuous electromechanical systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Elementos constitutivos de um conversor electromecânico elementar com ímanes permanentes e sua caracterização.
Métodos de cálculo das forças electromagnéticas; uso do tensor de Maxwell e das funções de energia. Máquinas de
comutação.
Estudo e análise comparativa da dinâmica de máquinas síncronas com circuitos de excitação e com magnetos
permanentes. Reactâncias operacionais.
Geradores síncronos adaptados a sistemas de produção de energias renováveis (eólica e energia das ondas). Máquinas
de fluxo transverso. Aspectos construtivos, características, aplicações e modelos.
Máquinas de indução duplamente alimentadas. Aspectos construtivos, características e aplicações.
Máquinas monofásicas: motores de indução, motores universais. Aspectos construtivos, características, aplicações e
modelos de regime permanente
Efeitos da saturação magnética na funcionalidade das máquinas eléctricas.
Máquinas passo-a-passo, de repulsão, de histerese e máquinas de relutância variável.

6.2.1.5. Syllabus:
Components of a permanent magnet electromechanical converter and its characterization. Calculation of electromagnetic
forces using Maxwell tensor and the energy functions. Commutating machines. Study and comparative analysis of the
dynamics of synchronous machines with field winding or with permanent magnets. Operational reactances. Synchronous
generators suitable for renewable energy (electrical energy production from wind and wave energies). Transverse flux
machines. Design aspects, features, applications and models.
Double-fed induction machines. Design aspects, features and applications.
Single-phase machines: induction motors, universal motors. Design aspects, features, applications and models for
steady-state operation. Effects of magnetic saturation in the functionality of electrical machines.
Step-by-sep, repulsion, hysteresis and variable reluctance machines. Design aspects, features, applications.
Thermal effects in electromechanical devices.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
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que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exame >= 9,5 75% Prática / Lab >= 9,5 25% 4 relatórios /oral

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Examination >=9,5 75% Laboratory >= 9,5 25% 4 reports / discussion

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Textos de Apoio a disponibilizar na página da disciplina; :António Dente
Analysis of Electric Machinery and Drive Systems; Paul C. Krause, 2002, 2 Edition

Mapa IX - Electrónica das Interfaces

6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrónica das Interfaces

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena da Costa Matos Sarmento (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem como objectivo desenvolver as competências necessárias para analisar, modelar e projectar interfaces
fiáveis entre circuitos/sistemas que utilizam frequências elevadas. Especificamente, pretende-se que os alunos:
? Compreendam os conceitos e a terminologia relacionados com a integridade de do sinal.
? Compreendam os problemas associados à integridade do sinal nas interligações entre equipamentos e no projecto de
circuitos impressos e de circuitos integrados.
? Conheçam as formas de os resolver os problemas existentes nas interligações.
? Conheçam as regras de projecto do ponto de vista da compatibilidade electromagnética
? Sejam capazes de projectar interligações entre blocos, circuitos ou sistemas que utilizam frequências elevadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to develop skills to analyze, model and design reliable interfaces for high speed circuits and systems.
By the end of the course, students will:
?understand concepts and terms associated with signal integrity;
?be aware of signal integrity problems in high speed equipment interconnections and PCB and IC design;
?know how to minimize interconnections problems;
?know design rules and guidelines to avoid EMC;
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?be capable to design blocks, circuits and systems interconnections.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Interligações
A importância do projecto das interligações. Evolução histórica. Interligações por cabo, num PCB e em circuitos
integrados. As tecnologias emergentes.
Integridade do sinal
Conceitos fundamentais no projecto de interligações de alta frequência. Qualidade do sinal numa interligação. Tipos de
ruído: reflexões devido a descontinuidades, comutações, interferência entre sinais (crosstalk), circuito de alimentação,
interferência electromagnética, etc.
Interferência entre sinais (crosstalk)
Capacidade e indutância mútuas. Acoplamento indutivo e capacitivo. Ruído induzido. Interfaces diferenciais. Redução da
interferência. Interfaces diferenciais.
Linhas de transmissão e Terminações
Deficiências na ligações ponto a ponto. Circuito equivalente da linha de transmissão. Reflexões. Terminações activas.
Vias, fichas, encapsulamentos e cabos
Propriedades mecânicas das vias.
Fichas: indutância, indutância mútua e capacidades parasitas das fichas. Interferência electromagnética.

6.2.1.5. Syllabus:
Interconnections
The importance of interconnect design. Brief history. Interconnecting using cables, on a PCB or inside an IC. Emerging
technologies.
Fundamental concepts in high frequency interconnection design. Signal quality on a net. Noise: reflections due to
discontinuities, switching, crosstalk, voltage supply circuit, electromagnetic interference, etc.
Crosstalk
Mutual inductance and mutual capacitance. Capacitive and inductive coupling. Induced noise. Minimization of crosstalk.
Differential interfaces.
Transmission lines and terminations
Shortcomings of Point-to-Point wiring. Transmission line equivalent circuit. Reflections. Terminations. Active
terminations.
Vias, connectors, cables and packages
Mechanical properties of vias.
Connectors: series inductance, mutual inductance, shunt capacitance and parasitic capacitance. Electromagnetic
interference. Connectors for differential interfaces.
Cables (ribbon/flat): signal propagation and electromagnetic interference.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método de Avaliação
A avaliação de conhecimentos é composta por duas componentes:

laboratório (TLAB)
exame final (TE).
A componente laboratorial inclui a realização de dois miniprojectos, uma apresentação oral do trabalho realizado e
discussão dos relatórios.

A nota final é obtida por NOTA = 0,3 TLAB + 0,7 TE. A nota mínima em TLAB e TE é 9,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Final score is a combination of scores from individual work and group work:
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Individual work (TE): final examination
Group Work (TLAB): two small projects, with reports, oral presentation and discussion
Final score is the result obtained by 0,2 TLAB + 0,3 TLAB + 0,7 TE. Minimum score for both TLAB and TE is 50%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic; Howard W. Johnson e Martin Graham, 1993, Prentice Hall

Mapa IX - Instrumentação Suportada em Computadores Pessoais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Instrumentação Suportada em Computadores Pessoais

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

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
"not available"

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir capacidade de projectar e implementar sistemas automáticos de aquisição (de medida ou/e de controlo)
baseados em computadores pessoais.
Adquirir capacidade de selecção de instrumentos e sistemas modulares para a realização de sistemas automáticos de
medida.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire the capacity to project and implement PC-based automated acquisition system (for control or/and measuring).
Acquire the capacity to select equipment and modular systems to implement an automated measuring system.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE MEDIDA
Constituição típica de um sistema de medida: controlador, geradores, instrumentos e meios de medida, unidades de
comutação.
Programação
Ambientes de programação. Linguagens de alto nível baseadas em texto e em programação gráfica. Exemplos e
aplicações em LabVIEW e MATLAB.
COMUNICAÇÃO EM SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE MEDIDA
Transmissão analógica e digital: Interfaces, Transmissões série e paralelo, Transmissão assíncrona e síncrona,
comunicação, protocolo e norma, controlo da transmissão e de erros.
Transmissão Série. Normas mais usadas, transmissores/receptores universais síncronos/assíncronos (USART). Norma
Canal Universal Série (USB).
Transmissão paralelo. Estrutura do canal, características eléctricas e mecânicas.
Norma IEEE 488 (GP-IB). Características eléctricas e mecânicas. Aspectos funcionais. Comandos normalizados para
instrumentos programáveis (SCPI).
SISTEMAS MODULARES
VXI, PXI e LXI
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6.2.1.5. Syllabus:
AUTOMATED MEASURING SYSTEMS
Typical constitution of an automated measuring system: controller, power, measuring devices, switching systems.
Software
Software environments. High level languages and graphical programming. Examples and applications in LabVIEW and
MATLAB.
COMMUNICATION IN AUTOMATED MEASURING SYSTEMS
Analog and digital transmission: Interfaces, serial and parallel transmission, synchronous and asynchronous
transmission, communication, protocol and standard, error and transmission control.
Serial Transmission. Standards (RS232 and others); Universal Synchronous/ Asynchronous Receivers/Transmitters
(USART). Universal Serial Bus (USB).
Parallel Transmission. Bus structure, electrical and mechanical characteristics.
IEEE 488 Standard (GP-IB). Electrical and mechanical characteristics. Functional aspects. Standard Commands for
Programmable Instruments (SCPI).
MODULAR SYSTEMS
VXI, PXI e LXI
Hardware for the internal PC buses.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação é constituída por três componentes: uma de avaliação contínua que corresponde aos diversos trabalhos
laboratoriais executados pelos alunos, uma de projecto correspondente a um trabalho final e uma final correspondente à
apresentação do projecto em seminário no fim do semestre.
A nota final é determinada por:
Nota Final = 0,3 x Trabalhos Laboratoriais + 0,5 x Projecto Final + 0,2 x Apresentação

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The final grade is determined by:
Grade = 0,3 x Lab works + 0,5 x Final project + 0,2 x Presentation
The evaluation method is based in three components: one is the continuous evaluation that includes the experimental
work done by the students at the laboratory; another is a final project and its presentation at the end of the semester.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Apontamentos de Instrumentação Suportada em Computadores Pessoais, Helena Geirinhas Ramos, 2005

Mapa IX - Simulação e Teste de Sistemas Electrónicos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Simulação e Teste de Sistemas Electrónicos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
"não funcionou"
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
"não funcionou"

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
"not available"

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudar os princípios e as técnicas de simulação digital, analógica e mista de circuitos. Estudar os princípios e as
técnicas de geração de testes e de diagnóstico de faltas em circuitos digitais, analógicos e mistos. Motivar os alunos
para a prototipagem rápida de ferramentas de CAD para a resolução de problemas específicos de simulação e de teste.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To study the principles and the techniques of simulation of digital, analogue and mixed circuits. To study the principles
and the techniques of test generation and fault diagnosis of digital, analogue and mixed circuits. To motivate the students
to the rapid prototyping of CAD tools to solve specific simulation and test problems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à simulação, ao teste e ao diagnóstico de sistemas electrónicos. Defeitos e faltas. Simulação a nível de
comportamento, a nível funcional e a nível lógico. Simulação de faltas e geração de vectores de teste em circuitos
digitais. Teste de memórias. Fundamentos da simulação eléctrica em computador Simulação analógica e mista (nível
eléctrico). Diagnóstico e simulação de faltas em circuitos analógicos. Projecto de circuitos digitais testáveis. Circuitos
digitais tolerantes a faltas (avarias ou falhas). Equipamentos de teste automático de sistemas electrónicos. Análise de
fiabilidade de sistemas electrónicos.

6.2.1.5. Syllabus:
Introdution to the simulation, test and fault diagnosis of electronic systems. Defects and faults. Simulation at behaviour,
functional and logic levels. Fault simulation and tes pattern generation for digital circuits. Memory test. Principles of
electrical simulation. Analogue and mixed circuit simulation (electrical level). Fault diagnosis and simulation in analogue
circuits. Design for testability. Automatic test equipment. Reliability analysis of electronic systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Realização de 2 ou 3 trabalhos e respectiva discussão (T); Realização de um exame escrito (E); Nota final = 0,4 E + 0,6 T

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Achievement of two or three works and its discussion (T); Written examination (E); Final classification = 0.4 E + 0.6 T

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Digital Systems Testing and Testable Design; Abramovici, Breuer, Friedman, 1990, IEEE Press
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Mapa IX - Sistemas Electrónicos das Telecomunicações

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Electrónicos das Telecomunicações

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

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
"not available"

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sistemas de comunicações sem fios. Estudo dos principais componentes electrónicos de sistemas de
telecomunicações: Técnicas de síntese de circuitos lineares de alta frequência. Análise de circuitos não lineares

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Wireless communication electronics. Study of the main high frequency components of wireless communication systems:
Design techniques for linear circuits and Analysis of nonlinear circuits.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Amplificadores lineares de alta frequência

2. Circuitos não lineares

3. Misturadores de frequência

4. Osciladores sinusoidais

5. Malha de captura de fase

6. Sistemas de RF e microondas

6.2.1.5. Syllabus:
1. High frequency linear amplifiers
1.1 Characterization of active devices in high frequency. Y parameters
1.2 Stability and matching of active networks
1.3 Noise figure of two-port networks
1.4 Typical lumped elements networks for matching and filtering
1.5 Synthesis of tuned and low noise linear a amplifiers
2. Non-linear circuits
2.1 Introduction. Non-linearities
2.2 Generation of harmonics and intermodulation products
2.3 Cross modulation, desensibilization and AM-PM conversion
2.4 Characterization of non-linearities. 1dB compression point and intercept point. Response to continuous spectral
signals
2.5 Analysis technique for non-linear circuits
3. Frequency mixers
3.1 Principle and characterization of mixers
3.2 Diode mixers
3.3 Bipolar transistor mixers
3.4 Field effect transistor mixers
3.5 Gilbert multiplier
3.6 Switching and interrupt mixers
3.7 Applications: frequency conversion, modulators and demodulators

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
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que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A avaliação baseia-se em duas vias. Em qualquer das vias o laboratório é obrigatório e o aproveitamento para cada
relatório tem que ser pelo menos 10:
Via 1
Pode realizar 2 testes (1º teste e 2º teste) e um exame(1º exame ou 2º exame - apenas um). Após a entrega do 1º teste o
aluno apenas pode seguir a Via 1. A nota média dos dois testes (arredondada até às décimas) tem que ser pelo menos
8.0, não havendo nota mínima para cada teste.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
2 ways: Lab. mandat., classif. each report min. of 10:

W1-2 2tests + 1 exam (1º or 2º, just one).Average of tests (rounded 1 decimal) min 8.0. Min. for exam 8. Final classif.
weighed sum the average of tests or exam (70%), with average (rounded 1 decimal) of laboratory reports (30%), valid
higher value (tests/exam)

W2-2 exams (1º/2º). Final classif. weighed sum of exam (70%), with average (rounded 1 decimal) of the classif. laboratory
reports (30%), valid higher value (1º/2º Exam)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Sistemas Electrónicos das Telecomunicações; Pedro Vitor, 2004, Capítulo 1 (pág. 1-32) - versão de 11/10/2004
Electrónica das Telecomunicações - Acetatos; J. Costa Freire, 1995
Capítulo 1 (Pág 1-26, Pág 27-37, Pág 38-49, Pág 50-79), 1995, M. João Rosário e J. Costa Freire
Introdução Capítulo 1
Testes e exames resolvidos, Pedro Vitor, 1º Teste - 16/05/98

Mapa IX - Sistemas Computacionais Embebidos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Computacionais Embebidos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Ribeiro Almeida (84.0)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Esta UC é leccionada apenas por um docente.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
No other Academic Staff is lecturing this UC.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina tem como principal objectivo a familiarização com sistemas embebidos tempo-real, incluindo aspectos
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relacionados com a sua especificação, desenvolvimento e teste.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of this course is to get familiar with embedded and real-time systems, including aspects related to
specification, implementation and test.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução aos sistemas tempo-real e embebidos. Sistemas tempo-real estrito e lato. Sistemas operativos tempo-real
(núcleos multitarefa). Concorrência, comunicação, sincronização, escalonamento. Algoritmos de escalonamento tempo-
real. Tratamento de eventos e interacção com dispositivos periféricos. Arquitectura de sistemas embebidos. Interface
com buses comuns e redes para sistemas embebidos. Suporte Hardware aos Sistemas Operativos. Realização de
Gestores para dispositivos inteligentes.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to real-time and embedded systems. Hard real-time and soft real-time systems. Real-time operating systems
(multitask kernels). Concurrency, communication, synchronization, scheduling. Real-time scheduling algorithms. Event
handling and interaction with peripheral devices. Architecture of embedded systems. Interface with common buses and
networks for embedded systems. Hardware support for operating systems. Implementation of device drivers for smart
devices.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Trabalhos de laboratório (com discussão) - 40% (nota mínima 8).
Exame final - 60% (nota mínima 8).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Laboratory projects (with oral exam) - 40% (minimum grade 8).
Final Exam - 60% (minimum grade 8).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Computers as Components: Principles of Embedded Computing Systems, WOLF, WAYNE, 2000, Morgan Kaufmann
Publishers

Mapa IX - Sistemas Operativos e Distribuídos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Operativos e Distribuídos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
"não funcionou"
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
"não funcionou"

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
"not available"

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos as competências necessárias para projectar, compreender e analisar a arquitectura de sistemas
operativos distribuídos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students will acquire the necessary competences to project, understand and analyze the architecture of distributed
systems

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos Sistemas Operativos e Distribuídos.
2. Processos e tarefas.
3. Comunicação entre processos e objectos distribuídos.
4. Gestão de Nomes em sistemas distribuídos.
5. Sincronização em sistemas distribuídos
6. Coerência e Replicação.
7. Tolerância a faltas em sistemas distribuídos
8. Segurança
9. WebServices
10. Peer-to-Peer

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Distributed Operating Systems
2. Processes and Tasks
3. Communication between distributed processes and objects
4. Name Management in Distributed Systems
5. Synchronization in Distributed Systems
6. Consistency and Replication
7. Fault Tolerance in Distributed Systems
8. Security
9. WebServices
10. Peer-to-Peer

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Projecto/Project 50% + Exame Escrito / Written Exam 50%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Projecto/Project 50% + Exame Escrito / Written Exam 50%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Distributed Systems Principles and Paradigms; Andrew Tanenbaum, Maarten van Steen, 2002, Prentice-Hall
Operating Systems, Design and Implementation, Andrew Tanenbaum, Albert Woodhull, 2006, Prentice-Hall

Mapa IX - Criptografia e Seguranca das Comunicacoes

6.2.1.1. Unidade curricular:
Criptografia e Seguranca das Comunicacoes

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

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

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
"not available"

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem por objectivos os seguintes items operacionais:
1. Obtencao dos fundamentos de primitivas e servicos criptograficos.
Experiencia nos algoritmos de cifra mais usados.
2. Conhecimento da estrutura e principais mecanismos de defesa
contra programas maliciosos.
3. Aquisicao de conhecimentos sobre seguranca em redes de computadores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Two course addresses three operational items:
1. Aquisition of primitives and cryptographic service fundamentals.
Experimentation on most widely-used ciphers.
2. Knowledge on the structure and mais defense mechanisms against
malicious programs.
3. Knowledge aquisition about computer network security.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Cifras
1.1 Definicoes basicas.
1.2 Bases matematicas: teoria de numeros, algebra abstracta e curvas elipticas.
1.3 Cifra simetrica por blocos AES. Cifras por fluxo de chaves LFSR e RC4. Cifra assimetricas: acordo de chaves Diffie-
Hellman, cifra RSA e criptosistema ECMV.
1.4 Integridade: funcao de dispersao SHA, ataque por data de nascimento, assinaturas digitais.
1.5 Autenticacao: por senha e por desafio, certificados X509, protocolos de conhecimento nulo.
2. Programas maliciosos
2.1 Introducao ao Assembly 86
2.2 Arquitectura e codigo de um virus em MS-DOS
2.3 Ataque por transbordo de memoria
2.4 Negacao de servico e deteccao de intrusoes
2.5 Ferramentas AV e AS, Firewalls.
3. Seguranca em protocolos de comunicacoes
3.1 Seguranca na camada de aplicacao-protocolo SSH
3.2 Seguranca na camada de transporte-protocolo TLS
3.3 Seguranca na camada de ligacao-protocolos IPsec
3.4 Determinacao de seguranca por verificacao de modelos Promela. Identificacao da falha de seguranca no protocolo

6.2.1.5. Syllabus:
1. Cryptography
1.1 Basic definitions.
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1.2 Mathematic basis review: number theory, abstract algebra and
eliptic curves.
1.3 Block symmetric cipher AES. Keystream ciphers LFSR and RC4.
Asymmetric ciphers: Diffie-Hellman key agreement, RSA and ECMV
cryptosystem.
1.4 Integrity: SHA hash function, birthday attack, digital signature.
1.5 Authentication: by password and by challenge, X509 certificates, zero
knowledge protocols.
2. Malicious Programs
2.1 Assembly 86 introduction.
2.2 MS-DOS virus architecture and code.
2.3 Buffer overflow attack.
2.4 Service denial and intrusion detection.
2.5 AV and AS tools, Firewalls.
3. Security at communication protocols
3.1 Security at application layer-SSH protocol.
3.2 Security at transport layer-TLS protocol.
3.3 Security at link layer-IPsec protocols.
3.4 Security determination with Promela model checker.
Identification at security flaws in Needham-Schroeder protocol.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Atendendo aos objetivos de aprendizagem da UC, descritos em 6.2.1.4, qualquer especialista na matéria poderá constatar
que todos os pontos dos conteúdos, descritos em 6.2.1.5, programáticos visam dotar os alunos com os conhecimentos e
competências necessárias ao seu cumprimento e à aquisição dos referidos objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of this the UC, any expert in the field can reach to the conclusion that that all the points
syllabus (point 6.2.1.5) aim to equip students with the required knowledge and skills to reach the learning outcomes
described in point 6.2.1.4.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
* [5 valores] Duas provas laboratoriais
* [3 valores] Seminario
* [12 valores] Dois testes teoricos, ou exame de 2a epoca.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
* [5 points] Two laboratory tests.
* [3 points] Seminar.
* [12 ponts] Two written tests, or one written exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino basear-se-á na transferência de conceitos teóricos e práticos através da utilização intensiva de
aulas de demonstração e trabalhos experimentais. Esta abordagem permitirá não só cumprir os objectivos como
auxiliará o nivelamento do conhecimento de estudantes com diferentes proveniências e formações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies, based on the transfer of theoretical and practical concepts through the extensive use of
demonstration classes and experimental work, will allow to fulfill the intended learning outcomes, as well as to level the
knowledge of students with different backgrounds and formations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cryptography and Network Security; William Stallings ;5th edition; Prentice-Hall

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares.
As metodologias de ensino combinam os modelos pedagógicos tradicionais, centrados no ensino expositivo, e os de
pedagogia ativa, centrados no aluno e privilegiando o trabalho autónomo, a experimentação, a discussão e a orientação
tutorial. Nas aulas teóricas, de carácter expositivo, o uso de recursos multimédia é cada vez mais usual. Nas UC de
formação específica são apresentados e discutidos casos práticos e reais nas aulas práticas e os estudantes têm que
realizar vários projetos e trabalhos de laboratório nas UCs do 2º ciclo.
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Nessas últimas UCs, o sistema de avaliação inclui a realização de trabalhos experimentais e tarefas de projeto, de modo
a que a aquisição de competências se faça em ambiente experimental e com recurso a trabalho autónomo. Neste caso, a
avaliação é também encarada como parte integrante dos métodos de aprendizagem. Nos últimos anos tem-se introduzido
aulas de laboratório no 1º ciclo, como forma de motivar os alunos para o estudo das matérias teóricas.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The teaching methodologies combine the traditional pedagogic models, and the active pedagogic models, focused on the
student while encouraging autonomous work, experimentation, and tutorial guidance. Multimedia resources are
becoming increasingly more used in the classrooms alongside the traditional blackboard. Some of the course’s specific
curricular units introduce the students to practical cases from the real world. The students debate these cases in the
classroom while also completing several projects in the more advanced curricular units (2nd cycle). In these more
advanced curricular units, the students’ assessment is focused on experimental and project tasks, encouraging
autonomous work. Thus, the assessment is also an integral part of the teaching method. In the past years, there has also
been an increase in the number of laboratorial classes in the more basic (1st cycle) curricular units, in order to increase
the motivation to study the theoretical subjects.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
No âmbito do QUC é pedido aos estudantes que preencham um quadro com a informação sobre a carga de trabalho das
várias unidades em que estiveram inscritos. Concretamente, é-lhes apresentado um quadro pré preenchido com a
informação disponível em sistema (lista de UC em que o aluno esteve inscrito, nº de horas de contato previstas em cada
UC), sendo solicitado ao aluno que apresente uma estimativa média de horas de trabalho autónomo e da % aulas
assistidas por semana, bem como a distribuição de trabalho autónomo pelas várias UC e o nº de dias de estudo para
exame.
Com base nestes elementos é calculada a carga média de trabalho de uma UC, a qual é comparada com a carga de
trabalho prevista (ECTS), sendo o resultado da comparação classificado em 3 categorias possíveis: Abaixo do Previsto;
Acima do Previsto; De acordo com o previsto. Estes resultados são disponibilizados aos responsáveis pela gestão
académica para análise e adequações futuras.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
As part of the QUC system, students are required to complete a survey with information on the workload of the different
units in which they were enrolled. They are provided with a pre-filled table with information available in the system (list of
course units in which the student was enrolled, the number of contact hours foreseen in each course unit), and they are
requested to give an average estimate of the workload and the % of classes attended per week, and the distribution of the
autonomous work through the different course units and the number of study days for the exams.
The average workload of a course unit is calculated on the basis of these elements, which is compared with the workload
expected (ECTS), and the results are given according these categories: Below Estimates; Above Estimates; In Line with
Estimates. These results are made available to the persons in charge with the academic management for analysis and
future adaptations.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.

O QUC prevê a avaliação do processo de ensino e aprendizagem em 5 dimensões: Carga de Trabalho, Organização,
Avaliação, Competências e Corpo Docente, as quais refletem a relação entre a aprendizagem dos estudantes e os
objetivos de aprendizagem previstos pela unidade curricular.
Com base nas respostas dos alunos estas dimensões são classificadas de acordo com o seu funcionamento como
“Inadequado”, “A melhorar” ou “Regular”, sendo que nos 2 primeiros casos existem mecanismos de recolha de
informação mais detalhados sobre as causas destes resultados. Em casos mais graves (várias resultados inadequados
ou a melhorar) está previsto um processo de auditoria, do qual resulta uma síntese das causas apuradas para o
problema, e um conjunto de conclusões e recomendações para o futuro.
Por ora este sistema apenas está disponível para formações de 1º e 2º C, nos casos de unidades curriculares com
funcionamento em regime regular, mas em breve prevê-se o seu alargamento a outras UC/ciclos.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The QUC system comprises 5 categories: Workload, Organization, Evaluation, Skills and Teaching Staff which reflect
upon the relationship between students and the purposes of learning expected by the course unit.
Based on the students’ answers these categories are ranked according their functioning as “Inadequate”, “To Be
Improved” or “Regular”, in which the 2 former categories are provided with more detailed information collection
mechanisms on the causes of these results. In acute cases (different inadequate results or results to be improved) an
auditing process is foreseen, which will give rise to a summary of the causes found for the problem, and a set of
conclusions and recommendations for the future.
This system is only available for the 1st and 2nd cycles, for regular course units, but it will soon be extended to other
course units/cycles.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Em várias UCs do 2º ciclo, os professores, esmagadoramente investigadores nos três Laboratórios Associados referidos
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no ponto 7.2.4, formulam nas aulas problemas que estão a resolver no âmbito do seu trabalho e de projetos de
investigação científica, o que complementa o estudo do estado da arte.
Na dissertação, dada a natureza da UC, o método de aprendizagem está intrinsecamente associado à aprendizagem e à
aplicação dos métodos de investigação científica.
Refira-se ainda a participação de vários alunos em tarefas de investigação científica, a partir do quarto ano, nos
institutos de investigação associados, com base em bolsas de iniciação à investigação.
Finalmente há que referir que os alunos do MEEC têm participado ativamente na preparação e realização de experiências
para divulgação científica, nomeadamente em iniciativas do departamento de Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores para alunos do ensino secundário.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The professors of several of the 2nd cycle curricular units, most of whom are also researchers in one of the Associated
Laboratories mentioned in 7.2.4, use their classes to expose the students to the problems they are currently solving as
part of their research projects. This allows students early contact with state of the art research.
The students also have to write a M.Sc. thesis dissertation. This inevitably requires the study and application of scientific
research methods.
From the 4th year onwards, several students participate in research tasks in the Associated Laboratories, through grants
for research initiation.
Finally, several students from the MEEC program have been actively participating in the preparation and presentation of
experiments for promoting science amongst the general population. In particular, these students have been involved in
actions from the Department of Electrical and Computer Engineering directed at high school students.

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 306 269 0

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 35 64 0

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 74 69 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 83 25 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 114 111 0

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.

Ainda no âmbito do QUC está prevista a apresentação dos resultados semestrais de cada UC não só ao coordenador de
curso, como também aos presidentes de departamento responsáveis pelas várias UC , em particular os resultados da
componente de avaliação da UC que engloba o sucesso escolar. Paralelamente, o coordenador de curso tem ao seu
dispor no sistema de informação um conjunto de ferramentas analíticas que permitem analisar e acompanhar o sucesso
escolar nas várias UC ao longo do ano letivo.
Por ora o QUC apenas está disponível para formações de 1º e 2º ciclo, nos casos de unidades curriculares com
funcionamento em regime regular, mas em breve prevê-se o seu alargamento a outras UC/ciclos.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular units.
As part of the QUC system, half yearly results of each course unit are must also be submitted not only to the course
coordinator, but also to the heads of departments that are responsible for the course units, particularly the results of
evaluation of the course unit that comprises academic success. Thecourse coordinator also has a set of analytical tools
that allow him/her to analyze and monirot the academic achievement of the diferente course units thoughout the
academic year.
This system is only available for the 1st and 2nd cycles, for regular course units, but it will soon be extended to other
course units/cycles.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de melhoria
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do mesmo.
De acordo com o descrito em 6.3.3 o sistema QUC prevê a realização de auditorias a UC que apresentem resultados
inadequados ou a melhorar em várias dimensões de análise, das quais decorrem recomendações para melhoria dos
processos associados que devem ser seguidas pelos departamentos responsáveis, pelo coordenador de curso, e o pelo
conselho pedagógico.Paralelamente, anualmente é publicado relatório anual de autoavaliação (R3A) que engloba um
conjunto de indicadores chave sobre o sucesso escolar do curso, entre outros, e sobre o qual é pedido aos
coordenadores de curso uma análise dos pontos fortes e fracos, bem como propostas de atuação futura.Periodicamente
são também desenvolvidos alguns estudos sobre o abandono e sucesso escolar que permitem analisar esta dimensão.
Por ora, tanto o QUC como o R3A apenas estão disponíveis para formações de 1º e 2º ciclo, mas em breve prevê-se o seu
alargamento ao 3º ciclo, eventualmente com formatos ajustados à especificidade deste nível de estudos.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
According to point 6.3.3, the QUC system includes course unit audits, which result from recommendations for
improvement of related processes that must be observed by the departments at issue, by the course coordinator and the
pedagogical council.
An anual self-assessment report (R3A) is also published, which comprises a set of key indicators on the academic
achievement of the course, among other items, and on which course coordinators are asked to make an analysis of the
strengths and weaknesses and proposals for future action.
Some studies are also carried out on a regular basis on dropouts and academic achievement, which allow for analyzing
this dimension.
Both the QUC system and the R3A are only available for the 1st and 2nd cycles, but it will soon be extended to the 3rd
cycle, adapted to the particular features of this level of studies.

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

76.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained employment
in other areas of activity

23.3

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

97.7

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.

O MEEC tem associado um conjunto de centros de investigação em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores de
elevada qualidade, onde os seus docentes desenvolvem a componente de investigação da sua atividade e os alunos têm
oportunidade de se integrarem em projetos de investigação ao longo do seu processo de aprendizagem, nomeadamente
no 2º ciclo dos estudos. Destacam-me, de entre estes, três Laboratórios Associados com a classificação Excelente e
Muito Bom, o Instituto de Telecomunicações (IT), o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores: Investigação e
Desenvolvimento (INESC-ID) e o Instituto de Sistemas e Robótica (ISR). Existe ainda o Centro para a Inovação em
Engenharia Eletrotécnica e Energia (CIEEE), com a classificação de Bom, que se encontra numa fase de integração no
INESC-ID.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
The MEEC has an associated set of research centers in Electrical and Computer Engineering of high quality where
professors develop the research component of their activity and the students have the opportunity to become involved in
research projects throughout their learning process, particularly in the 2nd cycle of studies. Among these there are three
Associate Laboratories classified Excellent and Very Good, namely Instituto de Telecomunicações (IT), the Institute for
Systems and Computer Engineering: Research and Development (INESC-ID) and the Institute for Systems and Robotics
(ISR). There is also the Center for Innovation in Engineering and Electrical Energy (CIEEE), with a rating of Good, which is
in a phase of integration in INESC-ID.

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.
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7.2.3. Outras publicações relevantes.
Nos últimos 5 anos (2007-2011), o resultado da investigação desenvolvida pelos docentes do MEEC nas Unidades de I&D
diretamente associadas inclui as seguintes publicações:

- 1520 comunicações em conferências e workshops internacionais, sujeitas a revisão e publicadas em livro de atas;

- 25 livros e 84 capítulos de livros.

7.2.3. Other relevant publications.
In the last five years (2007-2011), the output of the research unit activities directly associated to theMEEC includes the
publication of:

- 1520 communications to international conferences and workshops, with peer revision and published in proceedings;

- 25 books (entire), 84 book chapters.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
Através dos Centros de Investigação, foram concedidas 21 patentes nacionais e criadas 5 start-ups.

Relativamente às prestação de serviços, houve um total de faturação dos Centros de Investigação Associados ao MEEC,
nos 5 anos considerados, de cerca de 650000€.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
Through research centres, were granted 21 patents and launched 5 start-ups.

In respect of the provision of services, there were a total of revenues from contracts with companies in the five years in
analysis around 650000€.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais.
Projectos de investigação nacionais e internacionais em execução financiados:

Nacionais - 118, Internacionais – 37

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or partnerships.
National and international research projects running financed:

National - 118; International - 37

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
Para além das avaliações promovidas pela FCT, o IST está a rever a sua estratégia no que diz respeito à avaliação das
atividades de ID&I, que incluiu uma reflexão sobre o posicionamento nac/intern das unidades de ID&I(UID&I).Deste modo,
foi produzido em 2011 um documento provisório para diagnóstico/planeamento estratégico das UID&I, incluindo alguma
partilha de experiências com instituições nacionais e internacionais (Ex: EPFL e UNL). Em 2012, este trabalho foi
reforçado com a elaboração de um estudo sobre a produção científica da Escola, baseado numa análise bibliométrica
comparativa das UID&I e dos departamentos, na sua dimensão financeira, de recursos humanos e de infraestruturas,
com um enfoque especial na na construção de indicadores de comparação com base em parâmetros nac/intern. A partir
de 2013, a metodologia será aplicada anualmentepermitindo uma monitorização permanente dos objetivos estratégicos
das UID&I e das atividades cient./tecn. do IST.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
Besides the evaluation processes conducted by FCT, IST has been updating its strategy regarding the evaluation of its
RD&I activities, with a reflection on the national and international positioning of its RD&D units. In 2011 a methodological
draft document came out, aiming to diagnose and plan its RD&I activities, together with sharing experiences with
international and national institutions (i.e.. EPFL and UNL). In 2012, this work was reinforced with a study based on a
bibliometric analysis, which compares the RD&D units and the departments, in terms of funding, human resources, and
infrastructure, with emphasis on the construction of comparative indicators based on national and international
parameters. From 2013, this methodology will be applied annually, thus making it possible to constantly monitor the
strategic objectives of the RD&I units of IST and its scientific and technological activities.

7.3. Outros Resultados
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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.
O núcleo de Estudantes de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do IST, ligado ao MEEC, promove atividades
extra-curriculares e de desenvolvimento tecnológico (e.g. projeto e implementação de circuitos impressos, programação
de microcontroladores). Os alunos do MEEC participam também ativamente em projetos de desenvolvimento
tecnológico, como por exemplo o “Formula Student Team” (FST) , e na iniciativa Júnior Empresas do Instituto Superior
Técnico (Junitec).
Os professores do MEEC têm participado em formação avançada, dirigida para profissionais, nomeadamente
promoveram uma edição do Diploma de Formação Avançada em Engenharia Microeletrónica e alguns professores têm
lecionado na Pós-Graduação em Sistemas de Informação.
Através das unidades de investigação associadas ao DEEC e ao MEEC (INESC-ID, IT e ISR) são também prestados
muitos serviços à comunidade, essencialmente de consultoria, estudos especializados e de desenvolvimento de projetos
técnicos, a entidades e empresas.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The Association of Electrical and Computer Engineering Students of IST (NEEC), linked to the Master Degree in Electrical
and Computer Engineering (MEEC), promotes several extra-curricular activities as well as activities for technological
development (e.g., projects for PCB implementation and micro-controller programming). Moreover, the students of the
MEEC participate in projects of technologic development, such as the “Formula Student Team” (FST), as well as in the
action Júnior Empresas do Instituto Superior Técnico (Junitec).
The professors from the MEEC have been involved in advanced educational programs, targeting professionals, namely
through an edition of the Diploma de Formação Avançada em Engenharia Microeletrónica and the Pós-Graduação em
Sistemas de Informação.
Through the research units associated to the DEEC (INESC-ID, IT and ISR) are also rendered many services to the
community, essentially specialized studies, expertise and technical advice,to entities and companies.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva e
artística.

Para além das suas funções de Ensino e I&D, o IST desenvolve atividades de ligação à Sociedade, contribuindo para o
desenvolvimento económico e social do País em áreas relacionadas com a sua vocação no domínio da Engenharia,
Ciência e Tecnologia. Procura-se estimular a capacidade empreendedora de alunos e docentes, privilegiando a ligação ao
tecido empresarial.
Os alunos participam num conjunto de atividades extracurriculares fomentadas pela associação de estudantes e pelos
núcleos especializados, com o apoio da Escola. As infraestruturas existentes permitem a prática de atividades culturais e
desportivas, as quais assumem um papel importante na vida no IST e contribuem para que a vivência universitária se
estenda para além do ensino. O cinema, o teatro, a música, a pintura, o jornalismo, a fotografia e a rádio têm assumido
uma importância crescente. A nível desportivo é possível a prática de um vasto conjunto de modalidades, havendo
equipas universitárias em várias competições.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.

In addition to its teaching and R&D functions, IST develops activities of connection to the society, contributing to the
economic and social development of the country in areas related to its vocation in the fields of Engineering, Science and
Technology. There is an aim to stimulate the entrepreneurial capacity of students and faculty, favouring the existence of
links to enterprises.
Students can participate in a wide range of extracurricular activities sponsored by student’s organizations and with the
support of the School. The existing infrastructure allows the exercise of cultural activities, recreational and sports, which
play an important role in IST life and contribute to a university experience extending beyond the learning process.
Cinema, theatre, music, painting, journalism, photography and radio have assumed increasing importance. In sports, the
practice of a wide range of modalities is possible, with university teams involved in various competitions.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado.

O IST assume total responsabilidade sobre a adequação de toda a informação divulgada ao exterior pelos seus serviços,
relativa aos ciclos de estudo ministrados sob sua responsabilidade.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to students.
The IST is fully responsible for the adequacy of all the information reported externally by its services, regarding the study
cycles taught under its responsibility.

7.3.4. Nível de internacionalização
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7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 6

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 5

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 1.9

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
- Formação sólida em ciências básicas e em ciências da engenharia;

-tronco comum de três anos em que os alunos adquirem as competências necessárias e suficientes para as várias
especializações em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores;

- existência de várias áreas de especialização, conferindo versatilidade nas competências adquiridas, numa área de
especialização principal complementada por uma secundárias, com uma forte formação prática, baseada na realização
de projetos;

- o plano de estudos do 2º ciclo inclui formação complementar, nas únicas unidades curriculares obrigatórias, nas áreas
da gestão de projetos e empreendedorismo e transferência de tecnologia;

- capacidade para (auto) aprendizagem ao longo da vida profissional;

- facilidade/capacidade de adaptação a diferentes funções e áreas de atuação;

- capacidade de trabalho individual e em equipa;

- ensino em inglês das disciplinas do 2º ciclo permite uma mobilidade acrescida dos estudantes.

8.1.1. Strengths
- The solidbackground in basic sciences and engineering sciences;

- the common branch of 3 years during which the students acquire the necessary and sufficient skills to the different
specializations in Electrical and Computer Engineering;

- various areas of expertise, making the skills acquired versatile, in a main area of expertise backed up by secondary
areas, with a strong practical background, based on the implementation of projects;

- the study plan of the 2nd cycle includes further education in the only compulsory course units, in the areas of project
management and entrepreneurship and technology transfer;

- the ability for (self)-learning throughout their professional life;

- the adaptability to different jobs and areas of action;

- the capacity of working individually or in a team;

- the course units in the 2nd cycle are delivered in English, which allows for increased mobility of students.

8.1.2. Pontos fracos
- Especialmente no 1º ciclo, dificuldade em incluir uma componente experimental e em promover um acompanhamento
mais individualizado, dado o número de alunos que frequentam o curso;

- fomentar as sinergias com as indústrias e as empresas de serviços nas áreas da Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores, nomeadamente através de professores convidados e do incremento da percentagem das dissertações
realizadas em parceria;

- pouca oportunidade para incentivar a criatividade;

-o contacto com a indústria a sociedade poderia ser mais estreitado e incrementado, dado o elevado número de ex-
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alunos do MEEC que ocupam cargos de relevo aos mais diferentes níveis;

- o ensino ministrado beneficiaria de um maior aproveitamento das potencialidades das novas tecnologias, em especial
no domínio da auto-aprendizagem .

8.1.2. Weaknesses
- In particular in the 1st cycle, the difficulty to include an experimental component and to promote increased
individualized follow-up, given the number of students that attend the programme;

- to promote synergies with industries and service providers in the areas of Electrical and Computer Engineering, namely
through invited teachers and the increase in the percentage of joint dissertations;

- few opportunities to encourage creativity;

- the contact with society could be narrowed and increased further, given the high number of former students of MEEC
who fill key positions at the most different levels;

- the teaching supplied would benefit further from the potential of the new technologies, in particular in the field of self-
learning.

8.1.3. Oportunidades
- Possibilidades de os engenheiros eletrotécnicos desenvolverem trabalho em áreas emergentes, tais como as energias
renováveis, a nano-eletrónica e os micro-sistemas e as redes de telecomunicações de banda larga;

- novos desafios, incluindo a aplicação dos sensores e dos sistema eletrónicas às áreas das ciências da vida, a internet
of things e o desenvolvimento de cidades inteligentes e uma utilização sustentável dos recursos energéticos (smart
gids);

- necessidade crescente de profissionais nas áreas da energia e das tecnologias de informação e comunicação;

- mercados globais e internacionalização, nomeadamente nos países mais desenvolvidos.

8.1.3. Opportunities
- The possibility of engineers in this area to carry out work in emerging areas, such as renewable energies, Nano
electronics and micro-systems and broadband telecommunications;

- new challenges, including the application of sensors and electronic systems to life science areas, internet of things and
the development of intelligent cities and a sustainable use of energy resources (smart grids);

- the growing need for professionals in the areas of energy and information and communication technologies;

- global markets and internationalization, namely in the most developed countries.

8.1.4. Constrangimentos
- Carácter fundamentalmente regional/local da captação de alunos;

- falta de harmonização entre o ensino secundário e o ensino superior;

- aparecimento de formações mais especializadas em áreas tecnológicas com afinidade com a Engenharia Electrotécnica
e de Computadores;

- envelhecimento do corpo docente e falta de renovação, que se acentuou com a crise económico-financeira, que faz com
que se funcione acima do rácio docente/aluno desejável.

- insuficiência de técnicos de apoio a laboratório e administrativos, que sobrecarrega a atividade do corpo docente.

8.1.4. Threats
- The attraction of students is chiefly made at regional/local level;

- the lack of harmonization between Secondary and Higher education;

- the emergence of more specialized programmes in technological areas with similarities with Electrical and Computer
Engineering;

- the ageing of teaching staff and the lack of renewal, which has accelerated with the economic downturn and makes it
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work above the desirable teacher/student ratio.

- the lack of lab and administrative support staff, which overburdens the activity of the teaching body.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes
- Estrutura do departamento, de Engenharia Electrotécnica e de Computadores, bem organizada que permite monitorizar
e gerir de forma adequada o ciclo de estudos;

- estreita cooperação entre Coordenação e os departamentos do IST envolvidos na lecionação de UCs do MEEC;

- estudos de avaliação de qualidade elaborados com regularidade pelo Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP),
incluindo o seguimento dos alumni;

- reuniões de preparação do semestre seguinte e avaliação de funcionamento dos semestres anteriores, que envolve a
coordenação do curso, professores e representantes dos alunos;

- sistema Qualidade de Unidades Curriculares (QUC) com auditorias promovidas pelo Conselho Pedagógico a situações
de funcionamento inadequado;

- envolvimento dos delegados de curso no processo QUC e participação do responsável pela UC e restante corpo
docente na identificação de problemas e na definição de ações para melhoria;

- sistema FENIX para uma gestão de informação integrada.

8.2.1. Strengths
- The structure of the Department of Electrical and Computer Engineering, which is well organized and allows for
monitoring and managing adequately the cycle of studies;

- the close cooperation between the Coordination Board and the IST departments involving in teaching MEEC course
units;

- quality assessment studies carried out regularly by the Institutional Studies and Planning Office (GEP), including the
follow-up of former students;

- meetings for preparation of the semesters and assessment of the functioning of the past semesters, which involves the
programme coordination board, the teachers and students’ representatives;

- the Course Unit Quality System (QUC) with problem audits conducted by the Pedagogical Council;

- the involvement of students’ representatives in the QUC process and the participation of teachers in identifying
problems and defining action for improvement;

- the FENIX system for an integrated information management.

8.2.2. Pontos fracos
- Dificuldade de implementar mecanismos/procedimentos efetivos que garantam correção de situações anómalas
durante o semestre em questão, mesmo que tendo sido corretamente diagnosticadas;

- incapacidade de controlar os desvios de assiduidade às aulas, o que por vezes cria desequilíbrios no número de alunos
por turma;

- dificuldade deimplementar mecanismos articulados de distribuição do serviço docente e de coordenação do
funcionamento das UCs.

8.2.2. Weaknesses
- The difficulty in implementing effective mechanisms/procedures to remedy unusual situations during the semester at
issue, even though they have been correctly diagnosed;

- the inability to control class attendance deviations, which sometimes creates imbalances in the number of students per
class;

- the difficulty in implementing articulate mechanisms for distribution of teaching service and coordination of the
functioning of course units.
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8.2.3. Oportunidades
- Novo regulamento da Prestação de Serviço dos Docentes do IST e a afinação do Sistema de Qualidade das Unidades
Curriculares do IST facilitará uma distribuição mais equilibrada do esforço docente e um incentivo à qualidade e à
dedicação ao ensino;

- desenvolvimento de funcionalidades da ferramenta de gestão integrada FENIX contribuirá para o aumento da eficácia
ao nível da organização e do funcionamento do programa de mestrado.

8.2.3. Opportunities
- The new Regulations for the Teaching Service at IST and the fine tuning of the IST Course Unit Quality System will make
it easier to distribute in a more balanced way the teachers’ work and encourage the quality and dedication to teaching;

- the development of the FENIX integrated management tool system will contribute to increase efficiency in terms of
organization and functioning of the MSc programme.

8.2.4. Constrangimentos
-Dificuldade de dar seguimento a políticas de garantia de qualidade quando os titulares dos cargos de coordenação e
gestão são substituídos;

- a atual exigência das múltiplas atividades nem sempre permite “disponibilizar” tempo adequado para as tarefas de
monitorização e correções subsequentes;

- inexistência de estruturas de nível intermédio que permita libertar os docentes e a coordenação para tarefas mais de
carácter estratégico.

8.2.4. Threats
- The difficulty to carry on quality assurance policies when the people holding coordination and management offices are
replaced;

- the current demand involved in the different activities not always allow for “providing” adequate time for subsequent
monitoring and corrective tasks;

- the lack of intermediate structures that allow for freeing the teachers and coordinators for more strategic tasks.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
- Salas de aula em número adequado e equipadas com bons meios tecnológicos;

- laboratório de Tecnologias de Informação (LTI) bem equipado, com salas de aula com meios computacionais e software
dedicados;

-laboratórios Experimentais e alguns Laboratórios Didáticos que permitem complementar a formação dos alunos e
desenvolver dissertações de mestrado em ambiente experimental;

- salas de estudo abertas em permanência (24 horas);

- infraestruturas para a realização de Videoconferências;

- rede Wireless em todo o campus;

- acesso às instalações gerais do IST (espaços desportivos, cantinas, museus, bibliotecas, secção de folhas):

- conjunto de licenças de campus (software) massivamente usadas;

- gestão integrada do Pavilhão de Eletricidade assegurada por um Gestor;

- parceria com empresas e instituições públicas para realizar dissertações de mestrado em coorientação;

- ligações a empresas em atividades de investigação;

- protocolo de colaboração com as Academias Militares.
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8.3.1. Strengths
- The appropriate quantity of classrooms, fitted with top-notch technological equipment;

- well-equipped IT Labs (LTI), with classrooms fitted with dedicated computational and software resources;

- experimental labs and some Didactic labs, which allow for furthering the students’ educational background and to carry
out MSc dissertations in an experimental environment;

- the 24-hour study space

- infrastructure for video-conferencing;

- the wireless network across the campus;

- the access to IST’s facilities (sporting spaces, canteens, museums, libraries, copy section):

- the number of widespread use of campus licenses (software);

- the integrated management of the Electricity Building, which is carried out by a Manager;

- partnerships with multiple companies and publicly-owned institutions to carry out co-supervised MSc dissertations;

- the liaison with companies in research activities;

- the cooperation protocol with Military Academies.

8.3.2. Pontos fracos
- Inexistência de anfiteatros grandes e em número suficiente que permitam acomodar confortavelmente os alunos dos
primeiros anos nas aulas teóricas;

- algumas deficiências de cobertura da rede wireless;

- sobrelotação do espaço de estudo durante a época de estudo mais intensivo;

- ligação pouco explorada com o tecido industrial na componente formativa, o que poderia enriquecer a formação do
curso em formação especializada.

8.3.2. Weaknesses
- The lack of large halls which allow for comfortably accommodating students in lectures;

- some deficiencies of the wireless network coverage;

- the overcrowding of the study areas during more intense study seasons;

- the little explored liaison with the industrial fabric in terms of training, which could enrich the programme background in
specialized training.

8.3.3. Oportunidades
- Reequipamento laboratorial com base em programas de financiamento nacionais ou europeus, com origem pública ou
privada (e.g. alguns laboratórios forma equipados por empresas internacionais);

8.3.3. Opportunities
- Laboratory retrofitting based on national or European, private or public, funding programmes (i.e. some laboratories
equipped by international companies);

8.3.4. Constrangimentos
- Redução do financiamento verificado nos últimos anos. Dificuldades associadas à manutenção, reparação e aquisição
de equipamentos, à renovação de espaços e à aquisição de consumíveis;

- situação económica do país poderá dificultar o aprofundamento das relações com o tecido empresarial nas suas
diversas vertentes.

8.3.4. Threats
- Cut-backs on funding over the last years. Difficulties related to maintenance, repair, and purchase of equipment,
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renovation of spaces and purchase of consumables;

- the country’s economic situation can make it difficult to further the relationships with the business fabric in its different
strands.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
- A esmagadora maioria dos docentes são doutorados e em regime de tempo integral, sendo uma fração significativa
considerada de qualidade excelente no sistema QUC;

- o corpo docente cobre as diversas áreas de especialização do ciclo de estudos;

- muitos dos docentes são especialistas reconhecidos internacionalmente nas áreas em que lecionam, seja pela sua
atividade científica, seja pela vertente profissional;

-existência de um serviço administrativo mínimo, mas de elevada qualidade, de apoio aos alunos afetos ao ciclo de
estudos;

- existência de um conjunto de Assistentes de Ensino (Teaching Assistants) que colaboram na preparação de trabalhos e
no apoio às aulas de laboratório;

- conjunto de monitores/bolseiros de apoio no LTI que apoiam diretamente os alunos.

8.4.1. Strengths
- The overwhelming majority of the teachers hold a PhD degree and are full-time, with a significant proportion being
ranked ‘Excellent’ in the QUC system;

- the teaching body covers the different areas of expertise of the study cycle;

- most teachers are internationally renowned specialists in the areas they teach, either through their scientific or
professional activity;

- the existence of a minimum albeit high quality administrative service, which supports students allocated to the cycle of
studies;

- the existence of a number of Teaching Assistants who cooperate in the preparation of assignments and in the support
to laboratory classes;

- a number of IT Lab support monitors/fellows that directly assist the students.

8.4.2. Pontos fracos
- Dispersão da actividade dos docentes em tarefas não estritamente lectivas e de investigação;

- peso cada vez mais reduzido de professores que sejam, simultaneamente, profissionais de engenharia;

- idade média dos docentes elevada;

- inexistência de componente de formação pedagógica na carreira docente universitária;

- peso reduzido que o esforço colocado na melhoria do desempenho pedagógico tem na progressão na carreira;

- dificuldade de alguns docentes na lecionação em língua inglesa;

- número insuficiente de técnicos de laboratório qualificados.

8.4.2. Weaknesses
- The dispersal of the teaching activity through tasks other teaching and research;

- the fewer number of teachers who are at the same time engineering professionals;

- the high average age of teachers;

- the lack of pedagogical training in the university teaching career;
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- the reduced weight that the improvement of pedagogical performance has in career development;

- the difficulty that some teachers encounter in delivering lectures in English;

- the insufficient number of qualified laboratory technicians.

8.4.3. Oportunidades
- Número elevado de recém-doutorados com grande qualidade intelectual e científica com potencial para assegurarem a
eventual renovação do corpo docente;

- possibilidade de envolver em tarefas de docência os investigadores doutorados afectos a atividade de investigação,
nomeadamente nos Laboratórios Associados (IT, INESC-ID e ISR);

- possibilidade da utilização de monitores para o apoio ao ensino.

8.4.3. Opportunities
-There is a high number of new PhD holders with great intellectual and scientific quality, who show the potential to renew
the teaching body;

- the possibility of allocating PhD researchers to teaching activities, in particular in Associate Laboratories (IT, INESC-ID
and ISR);

- the possibility of getting monitors involved in teaching support activities.

8.4.4. Constrangimentos
- Dificuldade de renovação do corpo docente e dos funcionários não-docentes, que se agravou consideravelmente com
as condições do país;

- pela mesma razão anterior, redução do número de docentes e correspondente aumento do rácio aluno/docente;

- dificuldade de encontrar e contratar técnicos de qualidade, nomeadamente para apoio aos laboratórios.

8.4.4. Threats
- The difficulty of rejuvenating the teaching staff and non-teaching academic staff, which has worsened markedly due to
the country’s situation;

- for the same reason, the number of teachers has decreased along with the increase in the student/teacher ratio;

- the difficulty of finding and hiring ‘quality technicians’, namely to back the laboratories.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes
- Excelente base de recrutamento aferida pelas classificações mínimas/média que têm vindo a melhorar de forma
continuada mos últimos anos;

- a percentagem de alunos que ingressam no curso em 1ª opção é elevada e também tem vindo sistematicamente a
crescer;

- o Núcleo de Estudantes de Engenharia Electrotécnica e de Computadores (NEECIST) tem um papel importante na
formação complementar dos aluno;

- visibilidade que os antigos alunos proporcionam ao MEEC, alguns deles com lugares de destaque, como seja primeiro
ministro, vários ministros e secretários de estado de governos de Portugal, deputados e um Alto Comissário das Nações
Unidas, e destacados membros de empresas portuguesas;

- existência de programa de tutorado e mentorado e de um gabinete de apoio ao estudante / apoio psicológico;

- boa organização administrativa do IST, com procedimentos claros e divulgados de forma eficaz;

- participação ativa dos alunos na avaliação pedagógica dos docentes, das UC e dos cursos.

8.5.1. Strengths
- Excellent basis for recruitment measured by the classifications that have continuously improved over the last years;
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- the percentage of students that are admitted in their 1st option is high and has also steadily growing;

- the Electrical and Computer Engineering Student Unit (NEECIST) has played an important role in the furthering the
students’ academic background;

- the visibility provided by former students to the institution and to the MSc programme, some of them filling top
positions, such as a former Prime Minister, several ministers, a High Commissioner of the United Nations and prominent
members of Portuguese companies;

- the fact that there are the Tutoring and the Mentoring programmes and a student support office/psychological support
office;

- the sound administrative organization of IST, with clear procedures and disseminated effectively;

- the active participation of students in the pedagogical evaluation of teachers, course units and programmes.

8.5.2. Pontos fracos
- Ensino pouco “personalizado” no 1º ciclo, dado o número de alunos admitidos no 1º ciclo;

- em média a formação de base dos alunos e a sua maturidade à entrada do curso, resultante também de uma cultura de
menor exigência e esforço ao nível do ensino secundário, não tem o nível desejável;

- dificuldade em compatibilizar o grau de exigência e ritmo de transmissão de competências com a capacidade de
resposta dos alunos, especialmente nos primeiros anos do curso;

- sobrelotação dos espaços de estudo em determinadas épocas do semestre, que se prende também com a exiguidade
de espaço nas instalações da Alameda;

- ligação fraca de alguns alunos à Escola e às suas atividades, designadamente atividades de I&D;

8.5.2. Weaknesses
- A fairly little “personalized” teaching in the 1st cycle given the number of students admitted in 1st cycle;

- on average, the academic background of the students and their maturity as first-year students, as a consequence of a
less demanding and endeavouring culture in secondary education, does not have the required level;

- the difficulty in making the demanding requirements and the skill transmission pace compatible with the student’s
response, in particular in their first years of study;

- the overcrowding of the study areas in specific examination seasons, which is also linked to the small spaces available
in the Alameda campus;

- the fact that some students do not have strong bonds to the institution and to its activities, namely R&D activities.

8.5.3. Oportunidades
- A reforma do ensino secundário com o aumento do peso de disciplinas estruturantes na área das ciências básicas, que
poderá melhorar a qualidade da base de recrutamento;

- protocolo recentemente assinado pela CML e pelo IST para a criação de novos espaços de estudo e de convívio dos
estudantes nos espaços adjacentes ao Jardim do Arco do Cego;

- desenvolvimento do pólo do IST no Taguspark, com espaço e condições melhores em quantidade e qualidade;

- exploração de novas tecnologias de informação, nomeadamente para a fomentar e desenvolver a auto-aprendizagem;

- integração de maior número de alunos nas atividades de I&D dos vários Laboratórios Associados constituídos por
docentes do DEEC.

8.5.3. Opportunities
- The reform of secondary education with the weight of core subjects in the area of basic sciences, which might improve
the recruitment basis quality;

- the recent protocol signed with the Lisbon City Hall and IST in order to create new study and living spaces for students
in the areas adjacent to the Arco do Cego Garden;
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- the development of the IST compound at Taguspark, with improved space and facilities, quantitatively and qualitatively;

- the exploration of new information technologies, namely in order to foster and develop self-learning;

- the involvement of a greater number of students in R&D activities of the various Associate Laboratories composed by
teachers tied to the DEEC.

8.5.4. Constrangimentos
- Dificuldade de adaptação de alguns alunos à realidade do ensino universitário;

- dificuldade de adaptação ao espírito de Bolonha por parte de alguns alunos, nomeadamente no que diz respeito à
capacidade de desenvolver estudo autónomo;

- menor aptidão dos alunos para o estudo das disciplinas de matemática e física, o que a par da evolução demográfica
pode reduzir, em geral, o universo de recrutamento de alunos para os cursos de engenharia (o que é uma tendência a
nível europeu);

- a crise económico-financeira e a sólida formação dos alunos do MEEC faz com que muitos deles aproveitem
oportunidades no estrangeiro, não continuando em Portugal os estudos ao nível do 3º ciclo ou a sua integração na
indústria e nas empresas de base tecnológica nacionais.

8.5.4. Threats
- The difficulty that some students experience of adapting to the higher education reality;

- the difficulty of some students of adapting to the Bologna spirit, in particular as regards their ability to carry out
independent study;

- lower aptitude of students for Mathematics and Physics, which along with the demographic evolution, may reduce in
general the recruitment universe of students to engineering programmes (which is a trend at European level);

- the economic and financial meltdown and the sound background of MEEC students make them benefit from
opportunities abroad, leaving Portugal at the 3rd cycle, or integrate the industry sector and Portuguese technology-
based.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
- Definição clara de competências a adquirir pelos alunos e do plano curricular;

- o desenvolvimento da dissertação promove a integração dos alunos em tarefas de investigação e outras em
colaboração com empresas;

- existência de um sistema de avaliação de qualidade das unidades curriculares (QUC);

- realização de reuniões regulares com os delegados dos alunos, para analisar o funcionamento das UCs e preparar os
semestres de uma forma cuidadosa;

- promoção e valorização de trabalho autónomo por parte dos alunos, o que faz parte da cultura do IST;

- sistema concertado de avaliação e de trabalho a desenvolver no semestre por forma a possibilitar um equilíbrio entre a
parcela de avaliação contínua (trabalho a desenvolver ao longo do período lectivo) e a avaliação através de exame.

8.6.1. Strengths
- The clear definition of skills that the students must acquire and of the curriculum design;

- the development of the dissertation makes students embark on research and other activities in cooperation with
companies;

- the existence of a quality assessment system for course units (QUC);

- the principle of holding regular meetings with students’ representatives in order to analyze the functioning of course
units (UCs) and prepare the academic semesters thoroughly;

- the promotion and valorization of independent work by students, which is part of the IST culture;
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- the concerted system of evaluation and work to be carried out during the semester in order to balance the proportion of
continuous evaluation (work to be developed throughout the academic period) and the evaluation through an
examination.

8.6.2. Pontos fracos
- Lentidão, de docentes e alunos, se adaptarem a novos paradigmas de transmissão de conhecimentos centrados no
aluno (predominância ainda das aulas “expositivas”);

- inexistência de uma periodicidade fixa para estudo e eventual implementação de ajustes curriculares;

- dificuldade de ccordenar, de forma mais fina, as matérias estudadas nas várias UCs, de forma a garantir a melhor
sequência de estudo;

- dificuldades de acompanhamento das mudanças rápidas de índole tecnológica.

8.6.2. Weaknesses
- The sluggish pace of teachers and students to adapt to new student-centered knowledge transmission paradigms
(lectures are still predominant);

- the lack of a fixed period for study and the potential implementation of curriculum adjustments;

- the difficulty to coordinate, in a more painstaking manner, the subjects studied in the different course units with the
purpose of ensuring a better sequence of study;

- the difficulty of keeping up with quick changes of technological nature.

8.6.3. Oportunidades
- Aprofundar a possibilidade de associar dissertações de mestrado a projetos de investigação e de transferência de
tecnologia para a sociedade, o que é benéfico para os alunos do MEEC;

- maior facilidade de acesso a meios eletrónicos de comunicação e informação, o que facilita o desenvolvimento de
trabalho autónomo e a auto-aprendizagem;

- integração de boas práticas nos processos de ensino observadas no âmbito das parcerias com universidades
estrangeiras, nomeadamente aquelas que conferem graus duplos com o MEEC.

8.6.3. Opportunities
- To explore further the possibility of associating MSc dissertations with research and technology transfer projects to
society, which is beneficial for MEEC students;

- to see greater access to communication and information resources, which facilitate the development of independent
work and self-learning;

- to integrate good practices in the teaching processes observed within the framework of partnerships with foreign
universities, in particular those leading to dual degrees with MEEC.

8.6.4. Constrangimentos
- Diminuição de financiamento exterior que pode limitar o envolvimento de professores convidados de empresas e de
alunos em tarefas de índole científica (redução de actividade de projectos e bolsas);

- atitude pouco crítica dos alunos relativamente à filtragem da informação disponível, principalmente a facilmente obtida
através da internet.

8.6.4. Threats
- The decrease in external funding which may limit the involvement of invited teachers and students in scientific work
(reduction of projects and scholarships);

- the fairly uncritical attitude towards filtering the information available, mainly the information easily obtained through
the Internet.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes

ACEF/1213/06832 — Guião para a auto-avaliação https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=44beb5...

295 de 309 08/02/2019, 15:05



- Empregabilidade praticamente a 100%;

- elevada qualidade e competências dos diplomados reconhecidas pelos empregadores;

- centros de I&D nas áreas de conhecimento do curso classificados com Excelente ou Muito Bom, entre os quais se
destacam 4 Laboratórios Associados;

- número de publicações didáticas elaboradas pelos docentes do ciclo de estudos, nomeadamente livros publicados na
IST Press;

- envolvimento num grande número de projetos de investigação e desenvolvimento;

- crescente atratividade do curso para alunos ERASMUS;

- participação na rede CLUSTER com reconhecimento mútuo de graus;

- contributo para o desenvolvimento nacional, regional e local, pela qualidade dos alumni colocados em empresas de
referência públicas e privadas.

8.7.1. Strengths
- Virtual full employability;
- The high quality and competence of graduates recognized by employers;
- The R&D units in the areas of knowledge ranked as ‘Excellent’ or ‘Very Good’, among which 4 Associate Laboratories
are worth of note;
- The number of didactical publications authored by the teachers allocated to the study cycle, namely the books
published by IST Press;

- the involvement in a large number of research and development projects;

- the growing attraction of the programme to the ERASMUS students;

- the participation in the CLUSTER network with mutual recognition of degrees;

- the contribution to the national, regional and local development, for the quality of the alumni placed in public and private
reference companies.

8.7.2. Pontos fracos
- Número de anos que em média os alunos demoram a terminar o curso, apesar de parte do problema se dever
exatamente à vitalidade do mercado de trabalho;

- baixa taxa de aprovação real em algumas UC, com impacto no sucesso escolar e na progressão ao longo do curso;

- reduzida interação com atividades culturais.

8.7.2. Weaknesses
- The number of years that students take, on average, to take the course, despite the fact that part of the problem is due
exactly to the vitality of the labour market;

- the actual low approval rate in some course units, with impact on the academic performance and progress throughout
the programme;

- the low interaction with cultural activities.

8.7.3. Oportunidades
- Escassez de profissionais na área das tecnologias de informação e comunicação a nível nacional e europeu;

- facilidade de acesso ao mercado de trabalho, não só nos países europeus, mas também nos países emergentes,
nomeadamente nos de língua oficial portuguesa;

- maior interesse das empresas em concorrer a projetos de investigação em parceria com as universidades;

- mobilização dos alumni do MEEC ocupando posições relevantes em empresas e em associações profissionais no
lançamento de atividades associadas ao IST.

8.7.3. Opportunities
- The lack of professionals in the area of information and communication technologies at national and European level;
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- the better access to the labour market, not only in European countries but also in emerging countries, namely in
Portuguese-speaking countries;

- the greater interest in companies to compete for research projects in partnership with the universities;

- the mobilization of the MEEC alumni, filling top positions in companies and professional associations, at the moment of
launching IST-related activities.

8.7.4. Constrangimentos
- Crise económica poderá diminuir taxa de empregabilidade;

- previsível redução do financiamento público para atividades de investigação;

- crise económica pode reduzir os recursos humanos disponíveis para o curso, o que pode ter um efeito negativo nos
resultados a alcançar.

8.7.4. Threats
- The economic meltdown may decrease the employability rate;

- the foreseeable reduction in public funding for research activities;

- the economic crisis may reduce the human resources available to the programme, which may have a negative impact on
the outcomes envisaged.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades
i) Pouca oportunidade para incentivar a criatividade;

ii) dificuldade em compatibilizar os diferentes interesses/ritmos de aprendizagem, dado o número de alunos;

iii) o objectivo de entrosar mais o 2º ciclo com as empresas e as suas necessidades não tem sido completamente
conseguido, ao contrário do 1º ciclo que cumpre completamente os objetivos, dar uma formação sólida de bases da
Engenharia.

9.1.1. Weaknesses
i) Fewer opportunities to encourage creativity;

ii) the difficulty in making the different learning interests/paces compatible, given the number of students;

iii) the purpose of engaging further the 2nd cycle with companies and their needs has not been fully attained, unlike the
1st cycle that fully complies with the objective of providing a sound academic background in Engineering.

9.1.2. Proposta de melhoria
i) Diminuição do número de alunos por turno, fundamentalmente nas UC com trabalho de projeto; a dificuldade reside
nos cada vez mais limitados recursos para cobrir o serviço docente;

ii) envolver os alunos de doutoramento na preparação e acompanhamento do trabalho de projeto nos últimos anos do
MEEC;

iii) envolver mais os alunos nos trabalhos de investigação em curso;

iv) promover a realização de estágios nas empresas durantes os meses de Verão (permitido pelo calendário escolar
atualmente utilizado);

v) incrementar a existência de visitas de estudo e motivar os alunos para nelas participarem;

vi) continuar esforço de promoção do ensino com carácter experimental.
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9.1.2. Improvement proposal
i) To decrease in the number of students per shift, mainly in the course units that include the project assignment; the
difficulty lies in the increasingly limited resources to cover the teaching service;

ii) to get PhD students involved in the preparation and follow-up of the project assignment in the last years of the
programme;

iii) to get students involved in the ongoing research work;

iv) To promote internships in companies during the summer (allowed by the current academic calendar);

v) To increment study visits and motivate students to participate in those visits;

vi) To continue the effort to promote teaching on an experimental basis.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
i) possível de imediato, mas apenas num número reduzido de unidades curriculares, dadas as limitações de pessoal
docente;

ii) depende das regras da entidade financiadora da investigação em Portugal;

iii) e iv) possível implementar a dois ou três anos, dependente das condições do sector, nomeadamente da situação das
empresas e dos institutos de investigação;

v) e vi) prosseguir o esforço que já está a ser parcialmente desenvolvido.

9.1.3. Implementation time
i) Can be rolled out immediately, but only a small number of course units, giving the teaching staff constraints;

ii) depends on the rules of the research funder in Portugal;

iii)and iv) it is possible to roll out within 2 or 3 years, depending on the conditions in the sector, in particular the situation
of the companies and research institutes;

v)and vi) to carry on efforts that are partly being developed.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta – Medidas i), ii), vi);

Média – Medidas iii), iv), e v).

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
High – Measures i), ii), vi);

Medium – Measures iii), iv), and v).

9.1.5. Indicador de implementação
i) Número de alunos por turno e número de unidades curriculares onde haja alteração;

ii) número de alunos de doutoramento envolvidos no acompanhamento de projetos;

iii), iv) número de alunos envolvidos;

v) número de Unidades Curriculares com visitas de estudo e número de visitas;

vi) horas dedicadas a ensino experimental e número de unidades curriculares com ensino experimental.

9.1.5. Implementation marker
i) The number of students per shift and the number of course units whenever there is a change;

ii) the number of PhD students involved in project follow-up;

iii), iv) the number of students involved;
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v) the number of course units with study visits and the number of visits;

vi) the time allocated to experimental teaching and the number of course units with experimental teaching.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades
i) Dificuldade de implementar mecanismos/procedimentos efetivos que garantam correção de situações anómalas em
tempo real, mesmo tendo sido corretamente diagnosticadas;

ii) incapacidade de controlar os desvios de turmas com excesso de alunos vs. turmas com poucos alunos (ausência de
mecanismos de controlo eficazes).

9.2.1. Weaknesses
i) The difficulty in implementing effective mechanisms/procedures that make it possible to remedy unusual situations in
real time, even though they have been correctly diagnosed;

ii) the failure to control deviations, i.e. overloaded classes vs. Classes with few students (lack of effective control
mechanisms).

9.2.2. Proposta de melhoria
ii) Implementação de um sistema de controlo de distribuição de alunos por turma que respeite as inscrições;

ii) continuar o esforço de melhoria do sistema QUC e envolver o Conselho Pedagógico do IST na adoção de medidas de
correção que possam ser eficazes ao longo do semestre.

9.2.2. Improvement proposal
ii) To implement a distribution control system of students per class that abides by the enrolment procedures;

ii) to carry on efforts to improve the QUC system and get the Pedagogical Council of IST involved in adopting corrective
measures that may be effective throughout the semester.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
i) Esta medida já é possível tendo em conta a informação permanentemente disponibilizada no sistema FENIX; alguns
responsáveis por disciplina adoptam já medidas neste sentido;

ii) é importante prosseguir o esforço que já está a ser desenvolvido nesse sentido pelo Conselho Pedagógico do IST e
obter resultados a curto prazo.

9.2.3. Improvement proposal
i) This measure is already possible taking into account the information permanently available on the FÉNIX system; some
teachers in charge of subjects already adopt measures in this respect;

ii) it is important to pursue the efforts that are already being made in this regard by the Pedagogical Council of IST and
obtain results in the short term.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média – Medidas i) e ii).

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium – Measures i) and ii).

9.2.5. Indicador de implementação
i) Número médio de alunos a assistir a cada aula ao longo de todo o semestre;

ii) sem indicador diretamente mensurável.

9.2.5. Implementation marker
i) The average number of students attending each class throughout the semester;
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ii) there is not a directly measurable indicator.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
i) Inexistência de anfiteatros com dimensão/configuração adequados para aulas teóricas das UCs com um elevado
número de alunos inscritos;

ii) algumas deficiências de cobertura da rede sem fios;

iii) Sobrelotação do espaço 24 horas durante a época de estudo mais intensivo;

iv) ligação incipiente com o tecido industrial na componente formativa, nomeadamente pela inexistência de professores
convidados ligados às empresas.

9.3.1. Weaknesses
i) The lack of lecture halls with adequate size/layout for lectures with a high number of students enrolled;

ii) some deficiencies in the wireless coverage network;

iii) the overcrowding of the 24-hour study space during more intense seasons;

iv) the very incipient liaison with the industrial fabric when it comes to training activities, in particular because of the lack
of invited teachers linked to the companies.

9.3.2. Proposta de melhoria
i) Construção de anfiteatros com dimensão adequada;

ii) melhoria da cobertura da rede sem fios;

iii) alargamento do espaço de estudo 24 horas;

iv) estreitamento de laços com empresas do sector através da intensificação da colaboração na orientação de
dissertações de mestrado e na integração de professores convidados no corpo docente do 2º ciclo do MEEC.

9.3.2. Improvement proposal
i) To build lecture halls with appropriate size;

ii) to improve the wireless network coverage;

iii) to make the 24-hour study space larger;

iv) o establish closer ties with sector companies by intensifying the supervision of MSc dissertations and by integrating
invited teachers in the teaching body of the 2nd cycle of the MEEC.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
i) e iii) De 3 a 4 anos, em função das disponibilidades financeiras. Ações desejáveis, mas para as quais se anteveem
dificuldades de implementação dados os constrangimentos financeiros atuais;

ii) imediato;

iv) na prática dificultado pela conjuntura económica atual, quer na colaboração com as empresas quer na integração de
professores convidados.

9.3.3. Implementation time
i) and iii) can be rolled out within 3and 4 years, depending on available funds. These are desirable actions, but rollout
problems are expected, given the current financial constraints;

ii) can be rolled out immediately;

iv) in practice, it is more difficult to put in place because of the current economic situation, either in working closely with
the companies or integrating invited teachers.
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9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta – Medida iv);

Média – Medidas i) II) e iii).

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
High – Measure iv);

Medium – Measures i) II) and iii).

9.3.5. Indicador de implementação
i) Número de anfiteatros construídos;

ii) percentagem de espaço com boa cobertura;

iii) incremento na capacidade do espaço (postos disponíveis);

iv) número de dissertações de mestrado com orientação partilhada com empresas e de professores convidados.

9.3.5. Implementation marker
i) The number of lecture halls built;

ii) the percentage of area with good coverage;

iii) the increase in space capacity (spots available);

iv) the number of MSc dissertations with shared supervision and invited professors.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
i) Peso cada vez mais reduzido de professores que sejam, simultaneamente, profissionais da engenharia;

ii) idade média dos docentes elevada;

iii) inexistência de componente de formação pedagógica na carreira docente universitária;

iv) importância reduzida que o esforço colocado na melhoria do desempenho pedagógico tem na progressão na carreira;

v) dificuldade de alguns docentes na lecionação em língua inglesa;

vi) insuficiência quanto aos técnicos de laboratório qualificados.

9.4.1. Weaknesses
i) The increasingly reduced weight of teachers who are simultaneously engineering professionals;

ii) the high average age of professors;

iii) the lack of pedagogical training in university teaching career;

iv) the reduced importance that the focus on pedagogical training has in career development;

v) the difficulty of some teachers in delivering lectures in English;

vi) the lack of qualified laboratory technicians.

9.4.2. Proposta de melhoria
i) Sensibilização do poder político para a necessidade de se rejuvenescer o corpo docente;

ii) aumento do reconhecimento pelo desempenho pedagógico na progressão da carreira docente;

iii) aumento do número de docentes com actividade profissional;
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iv) ações de formação para técnicos de laboratório e administrativos;

v) cursos de formação pedagógica para docentes do MEEC;

vi) cursos de inglês para docentes.

9.4.2. Improvement proposal
i) To raise awareness among political agents for the need to rejuvenate the teaching body;

ii) to increase the recognition of the pedagogical performance in university career development;

iii) to increase the number of professors with professional activity;

iv) to carry out training actions for laboratory technicians and administrative staff;

v) to carry out pedagogical training courses for MEED teachers;

vi) to provide professors with English courses

9.4.3. Tempo de implementação da medida
i), ii) e iii) Sem tempo de implementação específico; medidas continuadas a longo prazo;

iv) v) e vi) possível de imediato, dependendo da disponibilidade financeira e da adesão dos visados.

9.4.3. Implementation time
i), ii) and iii) do not have a deadline to be put in place; these measures shall be rolled out at long term;

iv) v) and vi) can be rolled out immediately, if possible, depending on funds available and the adherence of the
sectors/people targeted.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta – Medida i);

Média – Medidas ii), iii), iv) v) e vi).

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
High – Measure i);

Medium – Measures ii), iii), iv) v) and vi).

9.4.5. Indicador de implementação
i) Número anual de novas contratações (substituições de docentes);

ii) incremento do peso da componente de desempenho pedagógico no RADIST;

iii) número de docentes contratados com actividade profissional;

iv) número de ações de formação e número de discentes envolvidos;

v) e vi) número de docentes a frequentar este tipo de cursos.

9.4.5. Implementation marker
i) The annual number of new staff members recruited (replacement of teachers);

ii) the increase in the weight of pedagogical performance in the RADIST;

iii) the number of teachers recruited with a professional activity;

iv) the number of training actions and the number of students involved;

v) and vi) the number of teachers who attend this type of courses.
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9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades
i) Ensino pouco “personalizado” decorrente do grande número de alunos;

ii) desistência de um, se bem que pequeno, número de alunos quando confrontados com o ritmos de estudo e o grau de
exigência;

iii) fraca ligação de alguns alunos à Escola e às suas atividades.

9.5.1. Weaknesses
i) Fairly little personalized teaching methods as a result of the large number of students;

ii) a few number of students drop out when faced with the pace of study and the demanding standards;

iii) the poor commitment of some students to the institution and to its activities.

9.5.2. Proposta de melhoria
i) Maior envolvimento dos alunos dos últimos anos no apoio aos alunos do primeiros anos (monitores);

ii) fomentar a participação de alunos em estágios e cursos de verão;

iii) continuar a envolver os alunos em tarefas na comunidade académica: LTI, biblioteca, organização de visitas de
estudo, apoio a alunos mais novos e organização das jornadas de Engenharia Electrotécnica e de Computadores;

iv) realização de “dias abertos” para promover o regresso dos alumni à escola para troca de experiências com os futuros
profissionais.

9.5.2. Improvement proposal
i) To seek greater involvement of last-year students in supporting first-year students (monitors);

ii) to encourage students to participate in summer internships and courses;

iii) to continue to get students involved in tasks in the academic community: IT Lab, library, organization of study visits,
educational guidance to younger students and organization of the Electrical and Computer Engineering Days;

iv) to carry out “open days” in order to promote the return of the alumni to their former school, with the ultimate purpose
of sharing experiences with the future professionals.

9.5.3. Tempo de implementação da medida
i) De 1 a 2 anos, em função das disponibilidades financeiras. Ação desejável, mas para a qual se anteveem dificuldades
de implementação dados os constrangimentos financeiros atuais;

ii) pode ser implementado de imediato. É necessário um esforço para promover junto aos alunos iniciativas já existentes,
como os cursos Athens, as ações promovidas pelo BEST e os estágios IAESTE;

iii) prosseguir o esforço que tem vindo a ser desenvolvido nesse sentido;

iv) pode ser implementado de imediato, conjugando esforços com os órgãos centrais da Escola e com o projeto Alumni.

9.5.3. Implementation time
i) Can be rolled out within 1 and 2 years, depending on funds available. Desirable action, but rollout problems are
expected given the current financial constraints;

ii) can be rolled out immediately. It is necessary to make efforts to promote already existing initiatives among students,
such as the Athens courses, the actions promoted by BEST and the IAESTE internships;

iii) pursues the efforts that have been made in this regard;

iv) can be rolled out immediately, combining efforts with the institution’s central bodies and with the Alumni project.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta – Medidas i) e ii);
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Média – Medidas iii) e iv).

9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High – Measures i) and ii);

Medium – Measures iii) and iv).

9.5.5. Indicador de implementação
i) Número de minitorres no curso;

ii) número de alunos participantes em estágios e cursos de verão;

iii) número de alunos envolvidos em tarefas de apoio à comunidade académica;

iv) número de eventos organizados com presença de antigos alunos.

9.5.5. Implementation marker
i) The number minitowers in the course;

ii) the number of students that participate in summer internships and courses;

iii) the number of students involved in academia support tasks;

iv) the number of events organized with the presence of former students.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
i) Dificuldade de docentes e de alunos se adaptarem com eficácia a um paradigma de transmissão de conhecimentos
centrado no aluno, de acordo com o acordo de Bolonha;

ii) inexistência de uma periodicidade fixa para estudo e eventual implementação de ajustes curriculares;

iii) insuficiente articulação das matérias estudadas nalgumas UCs.

9.6.1. Weaknesses
i) The difficulty of teachers and student of adapting effectively to a student-centered knowledge transmission paradigm,
according to the Bologna agreement;

ii) the lack of a fixed period for study and implementation of any curriculum adjustments;

iii) the insufficient articulation of the subjects studied in some course units.

9.6.2. Proposta de melhoria
i) Prosseguir o esforço de melhoria dos elementos de estudo colocados à disposição dos alunos e preparar conteúdos
didáticos adaptados às novas tecnologias;

ii) definição de um sistema de auditoria interna, a desenvolver e a implementar pela Comissão Científica do Ciclo de
Estudos, que permita, em articulação com os responsáveis pelos grupos de disciplinas a detecção e a correção de
situações de incorreta articulação entre disciplinas de uma mesma área científica;

9.6.2. Improvement proposal
i) To pursue the efforts for improving the study elements made available to the students and to prepare didactical
contents adapted to new technologies;

ii) to define an internal audit system, to be developed and implemented by the Scientific Board for the Study Cycle, which
allows, in articulation with the persons in charge of the set of subjects, for the detection of insufficient articulation with
the subjects of a same scientific area;

9.6.3. Tempo de implementação da medida
i) Pode ser implementado de imediato; no que se refere à preparação de elementos de estudo no formato tradicional,
deve continuar-se o esforço desenvolvido nos últimos anos; no que toca à utilização de novas tecnologias, é necessário
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iniciar uma aposta neste domínio, ainda bastante incipiente;

ii) e iii) a estrutura que permite a detecção e a avaliação das referidas situações já existe; a eficaz implementação desta
medida passa pelo incremento da periodicidade de reunião desses órgãos, a qual pode ser incrementada de imediato;

9.6.3. Implementation time
i) Can be rolled out immediately; as for the preparation of study elements in the traditional format, the efforts of the last
few years should carry on; as regards the use of new technologies, it is necessary to start investing in this field, which is
currently at a very early stage;

as for ii) and iii), the structure that allows for detecting and evaluating the abovementioned situations already exists; the
effective rollout of this measure involves increasing the periodicity of meetings with those bodies, which can be made
immediately;

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta – Medidas i);

Média – Medidas ii) e iii).

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High – Measures i);

Medium – Measures ii) and iii).

9.6.5. Indicador de implementação
i) Número de novos elementos de estudo colocados à disposição dos alunos (livros, guias laboratoriais, coletâneas de
problemas, “software” didático, cursos “online” com recurso a novas tecnologias);

ii) e iii) produção de documentos pela Comissão Científica do ciclo de estudos com identificação de situações a
melhorar;

9.6.5. Implementation marker
i) The number of new study elements made available to the students (books, lab guides, problem collections, didactical
software, online courses making use of new technologies);

ii) and iii), the production of documents by the Scientific Committee of the study cycle, with the identification of situation
to be improved.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
i) Elevado número de anos para terminar o curso, também resultante da empregabilidade precoce;

ii) baixa taxa de aprovação real em algumas UC, existindo demasiado insucesso escolar e retenção, agravado pelo
regime de precedências;

iii) reduzida interação com atividades culturais.

9.7.1. Weaknesses
i) The high number of years that students take to complete their studies, which also results from early employability;

ii) The actual low approval rate in some course units, with too much failure and retention percentages, which are
worsened by the precedence regime;

iii) The low interaction with cultural activities.

9.7.2. Proposta de melhoria
i) Elementos de estudo e melhor aproveitamento das novas tecnologias para o incremento da auto-aprendizagem e auto-
avaliação dos alunos;

ii) maior articulação da Coordenação com os departamentos responsáveis pelas UCs do curso.
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9.7.2. Improvement proposal
i) To improve study elements and to make better use of new technologies in order to foster self-learning and self-
assessment of students;

ii) to provide better articulation of the programme Coordination Board with the departments responsible for the course
units.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
i) De 1 a 2 anos, em função das disponibilidades financeiras; ação desejável, mas para a qual se anteveem dificuldades
de implementação dados os constrangimentos financeiros atuais, mas que depende da estratégia da escola;

ii) pode ser implementado de imediato, mas a prática mostra que é um processo continuado de afinação e melhoria das
práticas e dos resultados.

9.7.3. Implementation time
i) Between 1 and 2 years, depending on available funds; desirable action, but for which roll-out difficulties are expected
given the current financial constraints, contingent however to the institution’s strategy;

ii) can be implemented immediately, but practice shows that this is a continued fine tuning and improvement process of
processes and results.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta – Medida i), ii).

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High – Measure i), ii).

9.7.5. Indicador de implementação
i) Redução do número de médio de anos para terminar o curso;

ii) melhorias das taxas de aprovação.

9.7.5. Implementation marker
i) The decrease in the average number of years to complete the programme;

ii) Improvements in approval rates.

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 Electrotécnica e de Computadores

10.1.2.1. Study Cycle:
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Electrical and Computer Engineering

10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)

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 Electrotécnica e de Computadores

10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre (MI)

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
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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>
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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>
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