
Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.

A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes

A3. Ciclo de estudos:
Engenharia Informática

A3. Study cycle:
Computer Engineering

A4. Grau:
Licenciado

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Informáticas/ Engenharia Informática

A5. Main scientific area of the study cycle:
Informatic Sciences/ Computer Engineering

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março (CNAEF).
481

A6.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.

523

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.

461

A7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
3 Anos ou 6 Semestres

A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):

CEF/0910/26116 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=678422c...

1 of 117 14-02-2011 07:09



3 Years or 6 Semesters

A9. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
40

A10. Condições de acesso e ingresso:
Concurso Nacional de Acesso:
Ter concluido 12º ano;
Ter nota superior a 95 pontos (escala 0-200), a uma das seguintes provas de ingresso:
04 Economia
16 Matemática
18 Português

Concurso de Ingresso:
Mudanças de curso;
Transferências;
Reingressos.
De acordo com a portaria 401/2007 de 5 de abril.

Concurso especial Maiores de 23 anos:
Completem 23 anos até ao dia 31 de Dezembro, do ano que antecede a realização das mesmas e
não sejam titulares da habilitação de acesso ao ensino superior (se realizaram e obtiveram aprovação nas provas de
ingresso para o curso superior onde pretendem ingressar, são titulares da referida habilitação de acesso).

Concurso especial para titulares de cursos superiores e titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica:
(de acordo com o Decreto-Lei nº 393-B/99, de 2 de Outubro;
de acordo com a Portaria nº 854-A/99, de 4 de Outubro;
de acordo com Decreto-Lei nº 88/2006, de 23 de Maio).

A10. Entry Requirements:
National access competition/tender:
Having completed the 12th grade;
A grade higher than 95 points (range 0-200), in the following entrance exams:
04 Economy
16 Mathematics
18 Portuguese

Entry competition/tender:
Course changes;
Transfers;
Returns.
In accordance with Decree 401/2007, of April 5.

Special competition/tender for those over the age of 23:
On completing 23 years of age by the 31st of December of the predeeding year
Those not entitled access to higher education (if they have undertaken and been approved in the entrance test for the
college they want to enter, they are entitled to the referred access).

Special competition/tender for higher education graduates and Diplomas in Specialized Technology:
(In accordance with Decree-Law No. 393-B/99, of 2 October;
In accordance with Ordinance No. 854-A/99, of 4 October;
In accordance with Decree-Law No. 88/2006, of May 23).

A11. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A11

A11. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável):
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Não

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

A11.1. 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):

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Anexo I - -

A12.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

A12.1. Study Cycle:
Computer Engineering

A12.2. Grau:
Licenciado

A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

A12.4. 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*

Matemática para a Computação / Mathematics for
Computer

MC 23 0

Física / Physics FIS 5 0

Fundamentos de Computação / Computing Fundamentals FC 39 0

Fundamentos de Sistemas / Fundamentals of Systems FS 31 0

Sistemas de Controle e Robótica / Control Systems and
Robotics

SCR 17 0

Sistemas de Informação / Information Systems SIS 34 0

Sistemas Gráficos e Multimédia / Graphics and
Multimedia Systems

SGM 20 0

Sistemas de Comunicação / Communication Systems CC 4 0

Trabalhos Final de Curso/Seminário -- 0 7
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(9 Items)  173 7

A13. Plano de estudos

Anexo II - - - 1º Ano / 1º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

A13.1. Study Cycle:
Computer Engineering

A13.2. Grau:
Licenciado

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

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

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 1º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

A13.5. 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 MC
Semestral /
Semester

125 T 15; TP 30 5 -

Fundamentos de Programação /
Fundamentals of Programming  

FC
Semestral /
Semester

125 T 30; TP 30 5 -

Arquitectura de Computadores /
Computer Architecture

FS
Semestral /
Semester

125 T 15; TP 30 5 -

Matemática I / Mathematics I MC
Semestral /
Semester

125 T 15; TP 30 5 -

Probabilidades e Estatística /
Probabilities and Statistics

MC
Semestral /
Semester

125 T 30; TP 30 5 -

Fundamentos de Física /
Fundamentals of Physics

FIS
Semestral /
Semester

125 T 30; TP 30 5 -

(6 Items)       

Anexo II - - - 1º Ano / 2º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática
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A13.1. Study Cycle:
Computer Engineering

A13.2. Grau:
Licenciado

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

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

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

A13.5. 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)

Algoritmia / Algorithms FC
Semestral /
Semester

125 T 15; TP 30 5 -

Matemática II / Mathematics II MC
Semestral /
Semester

100 T 15; TP 30 4 -

Matemática Discreta / Discrete
Mathematics

MC
Semestral /
Semester

100 T 15; TP 30 4 -

Linguagens de Programação I /
Programming Languages I

FC
Semestral /
Semester

125 T 30; TP 30 5 -

Sistemas Digitais / Digital
Systems

FC
Semestral /
Semester

150 T 15; TP 30 6 -

Processamento de Sinal / Signal
Processing

FC
Semestral /
Semester

150 T 15; TP 30 6 -

(6 Items)       

Anexo II - - - 2º Ano / 1º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

A13.1. Study Cycle:
Computer Engineering

A13.2. Grau:
Licenciado

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

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

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

A13.5. 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)

Linguagens de Programação II
/ Programming Languages II

FC
Semestral /
Semester

150 T 30; TP 30 6 -

Sistemas Operativos / Operating
Systems

FS
Semestral /
Semester

175 T 30; PL 30 7 -

Bases de Dados / Databases SIS
Semestral /
Semester

150 T 30; PL 30 6 -

Instrumentos de Gestão /
Management Instruments

SIS
Semestral /
Semester

125 T 15; TP 30 5 -

Sinais e Sistemas / Signals and
Systems

SCR
Semestral /
Semester

150 TP 45 6 -

(5 Items)       

Anexo II - - - 2º Ano / 2º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

A13.1. Study Cycle:
Computer Engineering

A13.2. Grau:
Licenciado

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

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

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2st Semester

A13.5. 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)

Redes de Computadores /
Computer Networks

FS
Semestral /
Semester

175 T 30; PL 30 7 -

Análise e Concepção de Sistemas
/ Systems Design and Analysis  

SIS
Semestral /
Semester

150 TP 15; PL 30 6 -

Computação Gráfica / Graphic
Computing

SGM
Semestral /
Semester

150 TP 30; PL 30 6 -

Engenharia de Software /
Software Engineering

SIS
Semestral /
Semester

150 T 30; TP 30 6 -

Ética Sócio-Profissional / Socio-
Professional Ethics

SIS
Semestral /
Semester

125 TP 45 5 -

(5 Items)       

Anexo II - - - 3º Ano / 1º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

A13.1. Study Cycle:
Computer Engineering

A13.2. Grau:
Licenciado

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

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

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3nd Year / 1st Semester

A13.5. 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)

Interacção Homem Máquina /
Human-Machine Interaction

SGM
Semestral /
Semester

175 T 30; PL 30 7 -

Compiladores / Compilers FC
Semestral /
Semester

150 TP 30 6 -

Arquitectura de Sistemas
Empresariais / Business-Systems
Architecture

SIS
Semestral /
Semester

150 T 30; TP 15 6 -

Sistemas de Informação
Multimédia / Multimedia Information
Systems

SGM
Semestral /
Semester

175 T 15; PL 15 7 -
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Sistemas Embebidos / Embedded
Systems

FS
Semestral /
Semester

150 TP 45 6 -

(5 Items)       

Anexo II - - - 3º Ano / 2º Semestre

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

A13.1. Study Cycle:
Computer Engineering

A13.2. Grau:
Licenciado

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

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

A13.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre

A13.4. Curricular year/semester/trimester:
3nd Year / 2st Semester

A13.5. 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)

Computação Distribuída /
Distributed Computing

FS
Semestral /
Semester

150 T 15; PL 30 6 -

Inteligência Artificial / Artificial
Intelligence

SCR
Semestral /
Semester

150 TP 45 6 -

Robótica / Robotics SCR
Semestral /
Semester

125 T 15; TP 30 5 -

Pensamento Contemporâneo /
Contemporary Thought    

CC
Semestral /
Semester

100 TP 15; PL 15 4 -

Trabalho Final de Curso / Final
Course Work

--
Semestral /
Semester

175 OT 30 7 -

(5 Items)       

Perguntas A14 a A15

A14. Regime de funcionamento:
Pós Laboral

A14.1. Se outro, especifique:
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<sem resposta>

A14.1. If other, specify:
<no answer>

A15. Docente responsável pela coordenação do ciclo de estudos (a respectiva Ficha Curricular deve ser apresentada no
Anexo VIII)

António de Oliveira Pena

A16. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A16.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Anexo III - Protocolos de Cooperação

Anexo III

A16.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

A16.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Anexo IV. Mapas de distribuição de estudantes

A16.1.3. Anexo 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>

A16.2. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.

A16.2. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.

A Instituição que tutela o ciclo em avaliação conta com diversos colaboradores dedicados em exclusivo ao
acompanhamento dos estudantes em estágio e de um colaborador para apoio internacional. Nos estágios nacionais, os
estudantes/graduados são acompanhados por um tutor em permanência. No Portal Emprego:
http://emprego.grupolusofona.pt alunos podem aceder a toda a informação disponível no Portal Emprego, ofertas
inseridas pelas empresas registadas e responder on-line, permitindo agilizar a relação Universidade-Empresas e
Alunos-Empresas. O SACEE – Serviço de Apoio à Criação de Emprego e Estágios, mantém contacto com instituições a
nível nacional e internacional, dos diferentes sectores de actividade, com o objectivo de alargar as possibilidades de
estágio e inserção no mercado de trabalho, realizando diversas acções. Os estágios internacionais decorrem ao abrigo
dos Programas LLP/Erasmus e LLP/LDV.

A16.2. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

The Institution has staff members exclusively dedicated to following students in national internships and a staff
member for international internships.Regarding national internships, students are followed by a permanent tutor.On
Portal Emprego (http://emprego.grupolusofona.pt),students can access all the information available on this Portal,
offers posted by registered companies, and submit an online reply, thus making the relationship between the University
and the companies, and between the companies and the students,easier.SACEE–Support Service to the Creation of
Employment and Internships keeps in touch with institutions both nationally and internationally,from the different
sectors of activity, with a view to broaden the possibilities of finding internships places and entry into the work market
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to students and graduates,by undertaking various initiatives.International internships are held under the LLP/Erasmus
and LLP/LDV Programmes.

A16.3. Orientadores cooperantes

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

A16.3.1. Anexo V. 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>

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

A16.3.2. Anexo VI. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação
de professores) / 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 A17

A17. Observações:

A licenciatura inclui um Trabalho Final de Curso, correspondendo a 7 ECTS, no 3º Ano / 2º Semestre, o qual é
apresentado e defendido perante um júri académico.

A17. Observations:

The course includes a Final Course Report (7 ECTS), in the 3d Year / 2th Semester, presented and defended before an
academic jury.

1. Objectivos do ciclo de estudos

1.1. Objectivos definidos para o ciclo de estudos.
Este curso de licenciatura tem como objectivo principal formar engenheiros qualificados para a compreensão e
resolução dos problemas associados à concepção, realização e manutenção de sistemas informáticos, nas suas
diversas facetas de organização, programação de aplicações e de sistemas, arquitecturas de computadores e
comunicações, sistemas de informação e sistemas de conhecimento. O diplomado em Engenharia Informática estará
assim mais apto para explorar as potencialidades do mercado de trabalho, designadamente no âmbito de aplicações
em sistemas de bases de dados, redes informáticas e sistemas de comunicação multimédia. Este ciclo foi desenhado
de acordo com as recomendações emanadas das directivas da IEEE e ACM.
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1.1. Study cycle's objectives.
This degree has a main objective of training qualified engineers for the comprehension and solution of issues
associated to the conception, conduction and maintenance of computerized systems, in several aspects of the
organisation, programming of applications and systems, computer and communication architectures, information
systems and knowledge systems. A degree holder of Computer Engineering will be therefore able to explore the
potentials of work market, namely in the scope of data base systems, networks and multimedia. This course was
designed in accordance with the orientations of both IEEE and ACM

1.2. Demonstração de que os objectivos definidos se enquadram na missão e objectivos da instituição.
O projecto educativo, científico e cultural do Instituto Superior Manuel Teixiera Gomes (ISMAT) tem como principais
objectivos gerais: 1) Ministrar o ensino superior universitário nas diferentes áreas do conhecimento; 2) Realizar
estudos de pesquisa e de investigação científica e tecnológica. Tem ainda os seguintes objectivos específicos: 1) O
ensino superior universitário, em todos os graus legalmente admissíveis; 2) A formação humana, cultural, científica,
técnica e tecnológica; 3) A realização da investigação fundamental e aplicada; 4) A participação activa no sistema
nacional de ensino; 5) A prestação de serviços à comunidade, numa perspectiva de valorização recíproca,
racionalização e aproveitamento máximo dos recursos nacionais; 6) A educação permanente e a formação ao longo da
vida; 7) A contribuição, no seu âmbito de actividade, para o desenvolvimento de Portugal, a cooperação internacional e
a aproximação entre os povos, com especial relevo para os povos de língua portuguesa e da sub-região em que se
insere. Os objectivos definidos para o presente ciclo de estudos estão de acordo com esta abrangência e
diversificação, em ordem à garantia de uma efectiva cobertura de todas as áreas de formação que possam interessar à
região Algarve, território onde o ISMAT tem especial impacto a nível da formação em qualidade de recursos humanos e
a promoção de actividades originais de investigação e desenvolvimento em campos relacionados.

1.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the institution's mission and objectives.
The educational, scientific and cultural project of Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes – ISMAT (Manuel Teixeira
Gomes Higher Education Institute - MTGHEI) has the following main objectives: 1) Ministering academic higher
education in the different areas of knowledge; 2) Conducting research studies and scientific and technological
research. It also has the following specific objectives: 1) Higher education teaching, in every legally admissible
degrees; 2) Human, cultural, scientific, technical and technological training; 3) Conduction of fundamental and applied
research; 4) An active participation in the national teaching system; 5) Providing services to the community, in a
perspective of reciprocal value, rationalisation and maximum exploitation of national resources; 6) A permanent
education and training throughout life; 7) A contribution, in the scope of the activity, for the development of Portugal,
international cooperation and bringing people together, with special emphasis to Portuguese speaking communities
and the sub-region they are part of. The objectives defined for the present study cycle are in agreement with this
comprehensiveness and diversification, regarding the guarantee of an effective coverage of every training area that may
integrate the region of Algarve, territory in which ISMAT has a special impact on the level of training in human
resources quality and the promotion of original research and development activities in related fields.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos do presente ciclo de estudos são divulgados a docentes e discentes através da página electrónica do
ISMAT (www.ismat.pt); através da sua publicitação na página específica do ciclo de estudos na plataforma de moodle
da instituição, e através da sua integração na versão impressa de diferentes peças de divulgação e promoção do curso.
Complementarmente, no início de cada ano lectivo, é amplamente distribuída uma versão digital desta informação,
através da disponibilização de pen digital contendo objectivos e regulamentos do ciclo de estudos.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The objectives of the present study cycle are disclosed to lecturers and students through ISMAT electronic page
(www.ismat.pt); through its publication in the specific page of study cycles in the moodle platform of the institution,
and through its integration in the printed version of different dissemination and promotion sheets of the degree.
Complementarily, in the beginning of each academic year, a digital version of this information is highly distributed,
through a digital pen that contains the objectives and norms of the study cycle.

2. Organização Interna e Mecanismos de Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e
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actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A estrutura orgânica é formada por Director, Administrador, Conselho Científico, Conselho Pedagógico e Conselho
Geral. Estes órgãos intervêm nas diversas fases do processo decisório e enquadram e legitimam a actuação dos
responsáveis pelos ciclos de estudos, do modo seguinte: 1. As unidades orgânicas e os cursos são dirigidos por
directores, nomeados por despacho conjunto do Director e do Administrador. 2. O Administrador apresenta à entidade
instituidora, a proposta de distribuição do serviço docente, recebida dos directores das unidades orgânicas, para
contratação, resultante da prévia deliberação do Conselho Científico. 3. O Conselho Científico delibera sobre a
estrutura curricular e os planos de estudos dos ciclos de estudos a criar ou em funcionamento, ouvido o Conselho
Pedagógico do estabelecimento e o Conselho Pedagógico da unidade orgânica.

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.

The organic structure is formed by the Director, Administrator, Scientific Counsel, Pedagogical Counsel and General
Counsel. These bodies intervene in the several phases of the decisive process, incorporate and legitimise the actions of
those responsible for the study cycle, in the following manner: 1. The organic units and the degrees are managed by
directors, appointed by joint order from the Director and the Administrator. 2. The Administrator presents the founder
entity with the distribution proposal of the teaching staff, received from the directors of organic units, for employment,
resulting from previous deliberation of the Scientific Counsel. 3. The Scientific Counsel deliberates the curricular
structure and the study plan of the study cycle to be created or currently operating, after listening to the Pedagogical
Counsel of the facility and the Pedagogical Counsel of the organic unit.

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 activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão é assegurada através do seu
assento nos órgãos estatutariamente previstos, nomeadamente as comissões pedagógicas, bem como através da sua
consulta através de inquérito e realização de reuniões de reflexão por ocasião da implementação de processos de
reforma considerados relevantes para a evolução do processo de ensino/aprendizagem. Complementarmente,
procede-se semestralmente à realização de reuniões gerais de docentes e reuniões parcelares com os discentes de
cada ano do ciclo de estudos, por forma a avaliar do seu grau de conhecimento e apreciação das transformações em
curso e eventuais sugestões de melhoria.

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 lecturers and students in the decision-making processes is ensured by their presence in the
bodies established in the Statutes, namely pedagogic commissions, as well as by gathering their opinions by
questionnaire, and holding reflection meetings at the time when the reform procedures considered relevant to the
evolution of the teaching/learning process were being implemented. At the same time, general lecturers’ meetings are
held every semester as well as meetings with the teaching staff of every year of the study cycle, both to assess their
degree of knowledge and appreciation of the on-going transformations, and to receive from them any suggestions for
improvement they may have.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Os mecanismos de garantia de qualidade para este ciclo de estudos foram definidos em função da cultura interna de
qualidade da instituição (e do G. Lusófona) e dos requisitos externos de avaliação da qualidade conhecidos. Estes
mecanismos incidem sobre a monitorização de: processo de ensino e aprendizagem; oferta formativa; recursos
humanos; recursos materiais e sistemas de informação; investigação; serviços administrativos; acção social e
mobilidade; ligação à sociedade civil. Os mecanismos definidos incluem nomeadamente: envolvimento e participação
formal de actores académicos nos diferentes órgãos de gestão (de acordo com estatutos); organização de seminários
e acções internas de formação; envolvimento de entidades externas na participação em órgão e em processos de
avaliação e certificação (ex.EUA; APESP); processamento de informação através de sistema de informação interno;
inquirição numa base regular de todos os intervenientes no ISMAT sobre cada um dos tópicos em avaliação

2.2.1. Quality assurance mechanisms for the study cycle.
The quality assurance mechanisms for this study cycle were defined according to the internal quality culture of the
institution and the known external requirements for quality assessment.
The mechanisms focus on the monitoring:
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- The teaching and learning process;
- The training offer;
- Human resources;
- Material resources and information systems;
- Research;
- Academic services;
- Social support and mobility;
- Connection to civil society.
The defined mechanisms include:
- Involvement and formal participation of academic actors in the various management bodies (in accordance with the
statutes);
- Organization of seminars and internal training sessions;
- Involvement of external bodies in the participation as an organ as well as in assessment and certification processes
(e.g. EUA; APESP);
- Information processing through the internal information system (BI);
-Inquiry on a regular basis of all the players in ISMAT regarding each of the items being assessed.

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

A cultura de qualidade da instituição de ensino promotora do presente ciclo de estudos revela-se numa dupla
dimensão: por um lado, a qualidade surge como elemento estratégico das práticas e atitudes institucionais; por outro
lado, reflecte-se na criação de uma estrutura organizacional (o Gabinete de Gestão de Qualidade da entidade
instituidora) responsável pela coordenação dos esforços individuais e colectivos de promoção da qualidade e pela
gestão do sistema interno de garantia da qualidade. Complementarmente, existe um responsável de gestão da
qualidade em cada ciclo de estudos, normalmente o responsável pela coordenação pedagógica do mesmo, que
funciona como ponto de articulação junto da unidade central, e a liderança de topo. O responsável académico máximo
do ISMAT assegura a comunicação entre os diferentes níveis. O Gabinete de Gestão da Qualidade funciona na
dependência directa da Administração da entidade instituidora, sendo coordenado a nível do ISMAT pela Dra. Ivone
Portugal

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The quality culture of the institution that promotes the present study cycle is reflected on a two-fold dimension where,
on the one hand, quality emerges as a strategic element of the institutional practices and attitudes, and, on the other
hand, is reflected on the creation of an organizational structure – the quality management office – responsible for
coordinating the individual and collective efforts to promote quality and for managing the institution’s internal quality
assurance system. At the same time, there is a person responsible for quality management in each study cycle, usually
the person responsible for its pedagogic coordination, which acts as articulation point with the central unit, while the
top management, the institution’s academic supervisor, ensures communication among the different levels.
The Quality Assurance Office works under the direct supervision of the Administration and the promoting entity, and is
coordinated by Dra. Ivone Portugal

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Os procedimentos utilizados para recolha de informação, para acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos enquadram-se no Plano de Garantia de Qualidade da Instituição, resultando do uso efectivo dos sistemas de
informação (BDs e business intelligence) que suportam o sistema interno de garantia de qualidade. Estes
procedimentos incluem nomeadamente: análise em Sistema Interno de dados institucionais e de gestão; análise em
Sistema Interno do desempenho de alunos e docentes; análise em fontes externas de indicadores sobre
empregabilidade; aplicação regular de inquéritos tendo em conta duas componentes distintas: uma avaliação centrada
nos resultados da própria docência e uma avaliação dos processos “administrativos” de apoio; análise do registo de
sumários; análise em Sistema Interno de percursos diplomados. O diagnóstico realizado permite a redefinição dos
objectivos e estratégias do ciclo de estudos e, em âmbito mais amplo, das políticas e do planeamento institucional.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The procedures used to gather information, to monitor and to periodically assess the study cycle comply with the
Institution’s Quality Assurance Plan and are the result of the effective use of the information systems (databases and
business intelligence) which support the internal quality assurance system. These procedures include:
• IS analysis of the institutional and management data;
• IS analysis of students and teachers’ performance;
• Analysis in external sources of employability indicators;
• Regular surveys which bear in mind two distinct components: an assessment focused on the results of the teaching
itself, and an assessment of “administrative” support processes;
• Analysis of the summary register;
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• IS analysis of the graduates’ careers.
The diagnostic made enables the direction to redefine the objectives and the strategies for the study cycle and, more
broadly speaking, the institutional policies and planning.

2.2.4. Formas de avaliação das qualificações e das competências dos docentes para o desempenho das suas funções.
As formas de avaliação das qualificações e competências dos docentes para o desempenho das suas funções
utilizadas são as seguintes: inquirição dos estudantes sobre o desempenho pedagógico e científico dos docentes;
análise de dados disponíveis em SI sobre performance dos docentes (ex. rácios da avaliação); mecanismo de peer
feedback, envolvendo a consulta e avaliação de docentes pelos seus pares; especificação de requisitos formais para a
contratação e progressão do docente na carreira, que incluem verificação de competências pedagógicas, académicas e
de investigação; análise e verificação de sumários e registos de assiduidade; avaliação do currículo e trajecto
académico do docente pelos órgãos directivos e serviços de recursos humanos da instituição numa base semestral;
verificação das taxas e perfis de utilização por parte do docente das novas tecnologias de informação e da
comunicação colocadas à sua disposição.

2.2.4. Mechanisms for evaluating the academic staff qualifications and competences for the performance of its functions.
The teachers’ qualifications and competencies for performing the functions held are assessd using the following
means:
- Students’ surveys regarding the teachers’ pedagogic and scientific performance;
- Analysis of available data in IS on teachers’ performance (e.g. assessment ratios);
- Peer feedback mechanism involving the consultation and assessment of teachers by their peers;
- Specification of formal requisites to hire and evolve in the teacher’s career which include the verification of pedagogic,
academic and research competencies;
- Analysis and verification of summaries and attendance registers;
- Organization of training procedures for the teaching staff;
- Assessment of the teacher’s curriculum and academic path by the managing bodies and the institution’s human
resources services on a semesterly basis;
- Verification of the teachers’ usage rates and profiles regarding new information and communication technologies
made available to them.

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
A discussão e utilização dos resultados de avaliações, com vista à garantia de qualidade e definição de acções de
melhoria, envolverá os serviços directamente responsáveis pela gestão da qualidade, coordenados pelo Gabinete de
Gestão da Qualidade, bem como os órgãos de gestão pedagógicos e científicos da instituição e do ciclo de estudos.
Estes, fazendo uso dos mecanismos já previstos no Sistema Interno de garantia de Qualidade, e de outros que venham
a ser considerados no contexto de reuniões formais envolvendo também docentes, discentes e demais interessados,
promoverão a apresentação à entidade instituidora de um plano de curto e médio prazo para melhoria do ciclo de
estudos. Os resultados serão ainda disponibilizados à comunidade académica e ao público em geral.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
Discussing and using the results of assessments with a view to ensuring quality and defining improvement actions will
involve the Services directly responsible for quality management, coordinated by the Quality Management Office, as
well as the institution’s and of the study cycle’s Academic and Scientific management bodies. These, making use of the
mechanisms that are already part of the Internal Quality Assurance System, and others which may be considered in the
context of formal meetings involving teachers, students and other stakeholders as well, will foster the presentation to
the promoting institution of a short- and medium- term plan aiming to improve the study cycle.
The results will also be made available to the academic community and the general public.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação.
O ciclo de estudos já foi objecto de avaliação/acreditação? Se sim, indique a natureza da avaliação/acreditação, a data, a
entidade avaliadora e os resultados da mesma.

Não. Trata-se de um curso novo, que iniciou o seu funcionamento em 2008-2009.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation.
Has the study cycle already been assessed/accredited? If the answer is yes, please indicate the nature of the
assessment/accreditation, its date, the identification of the accreditation institution and the accreditation results.

No. This is a new course, which started functioning in 2008-2009.
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3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Recursos Materiais – Áreas disponíveis

3.1.1 Recursos Materiais - Áreas Disponíveis / Material Resources - Available Areas

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

Sala de aula 1 / Classroom 1 45

Sala de aula 2 / Classroom 2 38

Laboratório de Informática 1 / Computer Laboratory 1 45

Laboratório de Informática 2 / Computer Laboratory 2 60

Laboratório de Informática 3 / Computer Laboratory 3 70

Anfiteatro / amphitheater 61

3.1.2 Recursos Materiais – Equipamentos

3.1.2. Recursos Materiais - Equipamentos / Material Resources - Equipments

Tipo de Equipamento / Type of equipment Número / Number

Cadeiras / Chairs 112

Mesas individuais / Individual tables 11

Mesas duplas / Double tables 49

Projectores / Datashow 6

Ecrans / Screens 6

Computadores / Computers 46

Servidor / Server 1

Impressora grande formato / Printing plotter 2

Router 4

Computador Portátil / Laptop 3

Access Point Wireless 7

3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de forma
sustentada.

3.1.3 Indicação dos recursos financeiros disponíveis para o ciclo de estudos cumprir os seus objectivos de forma
sustentada.

A COFAC, crl entidade instituidora do estabelecimento de ensino ISMAT– Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes,
onde se insere o ciclo de estudo em avaliação, tem as suas contas devidamente certificadas por uma Sociedade de
Revisores Oficias de Contas .
Em 2009 a entidade apresentou um capital social de 4.999.211,26€ e um capital próprio 18.643.099,28€. O resultado
liquido do exercício foi 1.838.222,52€. O cashflow anual de 8.325.150,76€

Os valores acima indicados permitem claramente atestar da solidez financeira da entidade instituidora,
considerando-se assim criadas todas as condições de sustentabilidade para o presente Ciclo de Estudos.

3.1.3 Financial resources available for the study cycle to fulfill its objectives in a sustained way.
COFAC, crl is the promoting entity of the learning institution ISMAT– Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, where
the study cycle being assessed is integrated. COFAC, crl has its accounts duly certified by a Chartered Certified
Accountants firm.
In 2009, the entity’s issued capital was in the amount of 4,999,221.26 € and its equity in the amount of 18,643,099.28 €.
The net income for the year was 1,838,22.52€. The annual cash flow was 8,325,150.76 €.
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The amounts mentioned above allow us to clearly attest to the financial soundness of the promoting entity. We
therefore consider that all conditions have been created regarding the sustainability of the present study cycle.

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Existem acordos de intercâmbio com a Universitat Leipzig, Alemanha, a Universidad de la Rioja, Espanha; FILÁNDIA -
Jyvaskyla Polytechnic; Fac. Informática da Universidade Politécnica de Madrid

3.2.1 International partnerships within the study cycle.
There are exchange agreements with Universitat Leipzig,Germany, and Universidad de la Rioja, Spain. FINLAND -
Jyvaskyla Polytechnic; Fac. Informática da Universidade Politécnica de Madrid

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Existe uma articulação permanente com outros estabelecimentos de ensino do grupo Lusófona, nomeadamente a nível
de intercâmbio de experiências e de partilha de recursos:
ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
ULP – Universidade Lusófona do Porto
ISPO – Instituto Superior Politécnico do Oeste
ISDOM – Instituto Superior Dom Dinis
Existem acordos gerais com:
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal; Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (ESTBarreiro/IPS) - Acordo de
Parceria; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; Instituto de
Biologia Experimental e Tecnológica; ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa; Faculdade de Ciências da
Universidade 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 permanent articulation with the remaining teaching stablishment from Lusofona Group, namemely at the
experiences exchange and resources sharing level:
ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
ULP – Universidade Lusófona do Porto
ESEAG – Escola Superior de Educação Almeida Garret
ISPO – Instituto Superior Politécnico do Oeste
ISDOM – Instituto Superior Dom Dinis

Other Institutions:
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal; Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (ESTBarreiro/IPS) - Acordo de
Parceria; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa; Instituto de
Biologia Experimental e Tecnológica; ISEL – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa; Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A cooperação interinstitucional ao nível do ciclo de estudos está definida em função de uma dupla articulação. Por um
lado, a direcção académica do curso tem completa autonomia para a promoção de acordos e parcerias com outras
instituições, desde que as mesmas se restrinjam a um âmbito académico. Entretanto, a celebração formal de acordos
ou parcerias é sempre articulada com a Direcção e a Administração. Sempre que esses modelos de colaboração
envolvam componentes financeiras, nomeadamente ao nível da prestação de serviços, está definida a necessidade de
autorização por parte da Administração,partindo o contacto da entidade que coordena o ciclo de estudos. A promoção
da cooperação interinstitucional é assegurada a nível internacional pela Direcção de Relações Internacionais da
entidade instituidora. A Direcção pode também, tomar a iniciativa de desenvolver contactos com vista à celebração de
acordos e parcerias, com posterior envolvimento da coordenação do ciclo de estudos.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The international cooperation at the level of the study cycle is defined along a two-fold combination. On the one hand,
the programme’s academic direction has full autonomy to establish agreements and partnerships with other
institutions as long as they solely have an academic nature. Whenever these cooperation models involve financial
components or are broader in character, namely regarding the provision of services, the need to obtain authorization
from the academic direction and administration of IES. In any case, the contact initiative always originates in the body
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which coordinates the study cycle. Fostering inter-institutional cooperation is also assured at international level by the
International Relations Direction of the institution. The Direction may also take the initiative to develop contacts in order
to conclude agreements and partnerships, with subsequent involvement of the coordination of the study cycle.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
As práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público são, no essencial,
mediadas pela dinâmica própria da entidade instituidora e dos órgãos de gestão da instituição. Assim, para além da
participação activa de elementos destes sectores nos órgãos de consulta estatutariamente definidos (Conselho Geral
do ISMAT), é prática institucionalizada e incentivada, em linha aliás com o preconizado nos princípios orientadores da
declaração de Bolonha, o envolvimento de elementos oriundos do tecido empresarial e do sector público em iniciativas
regulares de ligação à comunidade e divulgação de conhecimento, como fóruns e conferências, para além da
integração destes elementos como docentes e conferencistas convidados em momentos e unidades curriculares
diversas do ciclo de estudos.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
The practices of the relationship of the study cycle with the business framework and the public sector are essentially
measured by the dynamics of the founder entity and the managing bodies of the institution. Therefore, besides an
active participation of the elements of these sectors in the statutory defined consulting bodies (General Counsel of
ISMAT), it is an institutionalised and encouraged practice, in terms of the envisaged guiding principles of the Bologne
Declaration, to have the involvement of elements from the business framework and public sector in regular initiatives
related to the community and dissemination of knowledge, such as forums and conferences, besides the integration of
these elements such as invited lecturers in moments and several curricular units of the study cycle.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Equipa docente do ciclo de estudos

Anexo VII - - - 1º Ano / 1º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

4.1.1.1. Study Cycle:
Computer Engineering

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 1º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester
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4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal / Weekly
Hours (2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Álgebra Linear / Linear
Algebra

Luís Miguel de
Freitas
Bernardino

T 1 1 31 -

Álgebra Linear / Linear
Algebra

Luís Miguel de
Freitas
Bernardino

TP 2 1 31 -

Probabilidades e Estatística
/ Probabilities and Statitics

Ana Maria Duarte
Marreiros

T 2 1 31 -

Probabilidades e Estatística
/ Probabilities and Statitics

Ana Maria Duarte
Marreiros

TP 2 1 31 -

Matemática I / Mathematics
I

Rogério Pereira
Cardoso

T 1 1 28 -

Matemática I / Mathematics
I

Rogério Pereira
Cardoso

TP 2 1 28 -

Fundamentos de
Programação /
Fundamentals of
Programming

Ricardo José
Rebelo de Sousa

T 2 1 26 -

Fundamentos de
Programação /
Fundamentals of
Programming

Ricardo José
Rebelo de Sousa

TP 2 1 26 -

Fundamentos da Física /
Fundamentals of Physics

Rogério Pereira
Cardoso

T 2 1 22 -

Fundamentos de Física /
Fundamentals of Physics

Rogério Pereira
Cardoso

TP 2 1 22 -

Arquitectura de
Computadores / Computer
Architecture

Fracisco José de
Melo Pereira

T 1 1 30 -

Arquitectura de
Computadores / Computer
Architecture

Francisco José
de Melo Pereira

PL 2 1 30 -

(12 Items)       

Anexo VII - - - 1º Ano / 2º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

4.1.1.1. Study Cycle:
Computer Engineering

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-
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4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2st Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal / Weekly
Hours (2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Algoritmia / Algorithms
Ricardo Lienhard
Mendonça

T 1 1 32 -

Algoritmia / Algorithms
Ricardo Lienhard
mendonça

TP 2 1 32 -

Linguagens de
programação I /
Programing Languages I

Ricardo José
Rebelo de Sousa

T 2 1 30 -

Linguagens de
programação I /
Programing Languages I

Ricardo José
Rebelo de Sousa

TP 2 1 30 -

Matemática Discreta /
Discrete Mathematics

Luís Miguel de
Freitas
Bernardino

T 1 1 31 -

Matemática Discreta /
Discrete Mathematics

Luís Miguel de
Freitas
Bernardino

TP 2 1 31 -

Matemática II /
Mathematics II

Rogério Pereira
Cardoso

T 1 1 28 -

Matemática II /
Mathematics II

Rogério Pereira
Cardoso

TP 2 1 28 -

Processamento de Sinal /
Signal Processing

Cristiane da Silva
Ferreira Nunes

T 1 1 31 -

Processamento de Sinal /
Signal Processing

Cristiane da Silva
Ferreira Nunes

PL 1 1 31 -

Processamento de Sinal /
Signal Processing

Francisco José
de Melo Pereira

PL 1 1 31 -

Sistema Digitais / Digital
Systems

Francisco José
de Melo Pereira

T 1 1 29 -

Sistema Digitais / Digital
Systems

Francisco José
de Melo Pereira

PL 2 1 29 -

(13 Items)       

Anexo VII - - - 2º Ano / 1º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

4.1.1.1. Study Cycle:
Computer Engineering

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
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-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2st Year / 1st Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal / Weekly
Hours (2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Bases de Dados /
Databases

Tiago Miguel
Pereira
Candeias

T 2 1 14 -

Bases de Dados /
Databases

Tiago Miguel
Pereira
Candeias

PL 2 1 14 -

Instrumentos de Gestão /
Management Instruments

Tito Ferreira de
Carvalho

T 1 1 20 -

Instrumentos de Gestão /
Management Instruments

Paulo Jorge
Duarte Correia

TP 2 1 20 -

Linguagens de
Programação II /
Programming Languages
II

Joel David
Valente
Guerreiro

T 2 1 18 -

Linguagens de
Programação II /
Programming Languages
II

Joel David
Valente
Guerreiro

TP 2 1 18 -

Sinais e Sistemas /
Signals and Systems

Francisco José
de Melo Pereira

TP 3 1 20 -

Sistemas Operativos /
Operating Systems

Joel David
Valente
Guerreiro

T 2 1 19 -

Sistemas Operativos /
Operating Systems

Joel David
Valente
Guerreiro

PL 2 1 19 -

(9 Items)       

Anexo VII - - - 2º Ano / 2º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

4.1.1.1. Study Cycle:
Computer Engineering

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
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-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
2st Year / 2st Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal / Weekly
Hours (2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Análise e Concepção de
Sistemas / Systems Design
and Analysis

Francisco José
de Melo Pereira

TP 1 1 18 -

Análise e Concepção de
Sistemas / Systems Design
and Analysis

Francisco José
de Melo Pereira

PL 2 1 18 -

Computação Gráfica /
Graphic Computing

Tiago Miguel
Pereira
Candeias

TP 2 1 19 -

Computação Gráfica /
Graphic Computing

Tiago Miguel
Pereira
Candeias

PL 2 1 19 -

Engenharia de Software /
Software Engineering

Joel David
Valente
Guerreiro

T 2 1 19 -

Engenharia de Software /
Software Engineering

Joel David
Valente
Guerreiro

TP 2 1 19 -

Redes de Computadores /
Computer Networks

Vasco Luís
Barbosa Freitas

T 2 1 18 -

Redes de Computadores /
Computer Networks

Joel David
Valente
Guerreiro

PL 2 1 18 -

Ética Sócio-Profissional /
Socio-Professional Ethics

António Oliveira
Pena

TP 1 1 17 -

Ética Sócio-Profissional /
Socio-Professional Ethics

Ricardo Lienhard
Mendonça

TP 2 1 17 -

(10 Items)       

Anexo VII - - - 3º Ano / 1º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

4.1.1.1. Study Cycle:
Computer Engineering

4.1.1.2. Grau:
Licenciado
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4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-

4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
3st Year / 1st Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal / Weekly
Hours (2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Arquitectura de Sistemas
Empresariais / Business-
Systems Architecture

Francisco José
Melo Pereira

T 2 1 22 -

Arquitectura de Sistemas
Empresariais / Business-
Systems Architecture

Francisco José
Melo Pereira

TP 1 1 22 -

Compiladores / Compilers
Pedro José
Miguel de Abreu
Freire

TP 2 1 23 -

Interacção Homem Máquina
/ Human-Machine Interaction

Francisco José
Melo Pereira

T 2 1 27 -

Interacção Homem Máquina
/ Human-Machine Interaction

Francisco José
Melo Pereira

PL 2 1 27 -

Sistemas Embebidos /
Embedded Systems

Pedro José
Miguel de Abreu
Freire

TP 3 1 24 -

Sistemas de Informação
Multimédia / Multimedia
Information Systems

Tiago Miguel
Pereira
Candeias

T 1 1 21 -

Sistemas de Informação
Multimédia / Multimedia
Information Systems

Tiago Miguel
Pereira
Candeias

PL 1 1 21 -

(8 Items)       

Anexo VII - - - 3º Ano / 2º Semestre

4.1.1.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Informática

4.1.1.1. Study Cycle:
Computer Engineering

4.1.1.2. Grau:
Licenciado

4.1.1.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
-
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4.1.1.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
-

4.1.1.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre

4.1.1.4. Curricular year/semester/trimester:
3st Year / 2st Semester

4.1.1.5. Distribuição de serviço docente / Academic service allocation

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Docente /
Academic staff
member

Tipo de
metodologia /
Methodology (1)

Horas Trabalho
Semanal / Weekly
Hours (2)

Número
Turmas / No.
classes

Número Total
Alunos / Total
students

Observações /
Observations (3)

Computação Distribuída /
Distributed Computing

Pedro José
Miguel de Abreu
Freire

T 1 1 23 -

Computação Distribuída /
Distributed Computing

Pedro José
Miguel de Abreu
Freire

PL 2 1 23 -

Inteligência Artificial /
Artificial Intelligence

Tiago Miguel
Pereira
Candeias

TP 3 1 23 -

Pensamento
Contemporâneo /
Contemporary Thought

José Pedro
Cantinho Pereira

TP 1 0 0 -

Pensamento
Contemporâneo /
Contemporary Thought

Maria João
Raminhos Duarte

PL 1 0 0 -

Robótica / Robotics
Francisco José
de Melo Pereira

T 1 1 23 -

Robótica / Robotics
Francisco José
de Melo Pereira

TP 2 1 23 -

Trabalho Final de Curso /
Final Course Work

Vasco Luís
Barbosa Freitas

OT 0.7 1 7 -

Trabalho Final de Curso /
Final Course Work

Pedro José
Miguel de Abreu
Freire

OT 0.7 1 8 -

Trabalho Final de Curso /
Final Course Work

Joel David
Valente
Guerreiro

OT 0.7 1 8 -

(10 Items)       

4.1.2. Fichas curriculares

Anexo VIII - Luís Miguel de Freitas Bernardino

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel de Freitas Bernardino

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

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

Anexo VIII - Ricardo Lienhard Mendonça

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Lienhard Mendonça

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - Ana Maria Duarte Inácio Marreiros

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Duarte Inácio Marreiros

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - Rogério Pereira Cardoso

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Rogério Pereira Cardoso

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - Paulo Jorge Duarte Correia

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Duarte Correia

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - Francisco José de Melo Pereira

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco José de Melo Pereira

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100

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

Anexo VIII - Ricardo José Rebelo de Sousa

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo José Rebelo de Sousa

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

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

Anexo VIII - Tiago Miguel Pereira Candeias

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago Miguel Pereira Candeias

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - Joel David Valente Guerreiro

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joel David Valente Guerreiro

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

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

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

Anexo VIII - Vasco Luís Barbosa Freitas

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vasco Luís Barbosa Freitas

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - António Oliveira Pena

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Oliveira Pena

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - Tito Ferreira de Carvalho
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4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tito Ferreira de Carvalho

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - José Pedro Cantinho Pereira

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro Cantinho Pereira

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - Pedro José Miguel de Abreu Freire

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro José Miguel de Abreu Freire

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
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4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

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

Anexo VIII - Maria João Duarte Raminhos

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Duarte Raminhos

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

Anexo VIII - Cristiane da Silva Ferreira Nunes

4.1.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristiane da Silva Ferreira Nunes

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

COFAC

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

4.1.2.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.2.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

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

4.1.3 Equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3. 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
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Luís Miguel de
Freitas Bernardino

Mestre Matemática (CNAEF_461) 50 Ficha submetida

Ricardo Lienhard
Mendonça

Licenciado Engenharia Geológica (CNAEF_54) 100 Ficha submetida

Ana Maria Duarte
Inácio Marreiros

Licenciado Matemática Aplicada (CNAEF_461) 100 Ficha submetida

Rogério Pereira
Cardoso

Doutor Matemática (CNAEF_461) 100 Ficha submetida

Paulo Jorge Duarte
Correia

Mestre Matemática Aplicada à Economia e à Gestão (CNAEF_461) 100 Ficha submetida

Francisco José de
Melo Pereira

Licenciado
Engenharia de Electrónica e Computadores/Electronic and
Computer engenieer(CNAEF_523)

100 Ficha submetida

Ricardo José
Rebelo de Sousa

Mestre
Tecnologias de Informação e Telecomunicações/Information
Technology and Telecommunications(CNAEF_523)

50 Ficha submetida

Tiago Miguel Pereira
Candeias

Doutor Engenharia Electrónica e Computação (CNAEF_523) 100 Ficha submetida

Joel David Valente
Guerreiro

Mestre Gestão - Sistemas de Informação (CNAEF_481) 50 Ficha submetida

Vasco Luís Barbosa
Freitas

Doutor Engenharia de Sistemas e Informática (CNAEF_481) 100 Ficha submetida

António Oliveira
Pena

Doutor Ciências da Comunicação (CNAEF_32) 100 Ficha submetida

Tito Ferreira de
Carvalho

Doutor Ciência Política (CNAEF_313) 100 Ficha submetida

José Pedro
Cantinho Pereira

Doutor História Contemporânea / Contemporary History (CNAEF_225) 100 Ficha submetida

Pedro José Miguel
de Abreu Freire

Licenciado Informática (CNAEF_481) 50 Ficha submetida

Maria João Duarte
Raminhos

Doutor História / History (CNAEF_225) 100 Ficha submetida

Cristiane da Silva
Ferreira Nunes

Doutor Física - Matemática (CNAEF_461) 100 Ficha submetida

<sem resposta>

Perguntas 4.1.4. a 4.1.10.

4.1.4. Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral (100%).
68,8

4.1.5. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudos com doutoramento.
55,6

4.1.6. Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudo com doutoramento na área científica do ciclo de estudos.
29,6

4.1.7. Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral com doutoramento na área científica do ciclo de
estudos.

4

4.1.8. Percentagem dos docentes que mantêm a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a três anos.
62,5

4.1.9. Informação sobre procedimentos previstos para avaliação da competência e do desempenho dos docentes do
ciclo de estudos, e sobre medidas para a sua permanente actualização..

O ISMAT promove regularmente a avaliação do corpo docente através de questionários respondidos pelos alunos.
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Estes questionários constituem um valioso elemento de ponderação do desempenho ao nível pedagógico,
considerando a assiduidade do docente, a sua disponibilidade para acorrer às necessidades dos alunos e a qualidade
geral da leccionação e materiais de suporte, para além da verificação via internet da qualidade das aulas sumariadas.
No plano científico, a aferição de prestações docentes é regularmente executada ao nível das reuniões de coordenação
do ciclo de estudos, mediante análise de actividades desenvolvidas e projectos executados. Esta iniciativa é
complementada com iniciativas regulares de formação em metodologias de ensino e novas tecnologias. A par do
desempenho pedagógico, é tida em consideração a actividade de investigação desenvolvida por cada docente e a
respectiva produção científica.

4.1.9. Information on procedures to evaluate competences and performance of the study cycle’s academic staff, and on
measures for its updating.

ISMAT regularly conducts the assessment of the teaching staff through surveys of the students’ opinion. These surveys
constitute an important element when pondering the lecturers’ pedagogic performance, considering their attendance
record, their availability to meet students’ needs and the general quality of their teaching and support material. On the
internet the quality of the classes’ summaries is also verified.
On a scientific level, a meeting of scientific area coordinators is held quite frequently so that each of them can submit a
report of the activities carried out and the main on-going projects. This initiative is also complemented by regular
training sessions on teaching methodologies and new technologies.
Besides the pedagogic performance, the research activity carried out by the lecturers is also taken into account for
career progression purposes as is their scientific production.

4.1.10. Promoção da mobilidade do pessoal docente do ciclo de estudos entre instituições nacionais ou internacionais.
A entidade instituidora assegura financiamento e promove regularmente sessões de divulgação de Programas e Bolsas
(ex: Programa LLP/Erasmus e Overseas), para além de garantir a publicitação regular desta informação na sua intranet
e canais de comunicação internos, bem como incentivar a realização de formação avançada (programas de
doutoramento e de pós-doutoramento). Existe, a nível da entidade instituidora, um serviço de relações internacionais
com competências específicas de apoio à mobilidade de docentes. O processo de regresso de mobilidade é feito
garantindo o reconhecimento do trabalho realizado. Todos os períodos de mobilidade realizados e resultados obtidos
deverão ser disseminados nos canais existentes na instituição. Os períodos de mobilidade realizados são
contabilizados para efeitos de progressão de carreira. O incentivo à participação em programas de investigação
internacionais (Tempus, LDV, IP’s, 7Programa Quadro, etc.) é constante.

4.1.10. Promotion of the mobility of the study cycle’s academic staff, both among national and international institutions.
The institution ensures funding and regularly promotes information sessions on Programmes and Grants (e.g.
LLP/Erasmus and Overseas Programmes) besides ensuring the regular publication of this information on its intranet
and internal communication channels, as well as fostering advanced training programmes, such as postdoctoral
studies. The selection of lecturers for mobility is the responsibility of the academic programmes’ directors. There is an
internal international relations service, with specific powers to support teacher mobility. The process of returning from
mobility is done by ensuring the recognition of the work done abroad. All mobility periods undertaken and the results
obtained are disseminated through the institution’s channels. The mobility periods are taken into account for career
progression. Participation in international research projects (Tempus, LDV, IPs, 7th Framework Programme, among
others) is constantly fostered.

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
13 (treze). Todos com dedicação exclusiva.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
13 (thirteen). All with exclusive dedication.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
2 Auxiliares de Limpeza - 1º e 2º cico do ensino básico
2 Recepcionistas - 1º e 3º ciclo do ensino básico
1 Ajudante de Reprografia - Ensino secundário

CEF/0910/26116 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=678422c...

31 of 117 14-02-2011 07:09



2 Auxiliares de Acção Educativa - 2º ciclo do ensino básico e ensino secundário
4 Assistentes administrativas- 2 com ensino secundário e 2 a frequentar ensino superior
2 técnicos de apoio informático - Ensino secundário

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
2 Hygiene Assistant - 1st and 2nd level of Basic School
2 Recepcionists- 1st and 3rd level of Basic School
1 Reprografhic Assistant -Secondary education
2 pedagogical support assistants- 2nd level of basic education and secondary education
4 administrative assistants- 2 with Secondary education and 2 studying in higher education
2 computer support technician - Secondary education

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A definição dos objectivos de cada unidade orgânica, bem como os objectivos a atingir pelas respectivas equipas de
trabalho, são transmitidos semestralmente em reuniões promovidas pela entidade instituidora com os responsáveis
das mesmas. Daqui resulta um claro conhecimento do trabalho esperado e a realizar por cada um, e do necessário
acompanhamento e formação contínua a fomentar junto do pessoal não docente, bem como das responsabilidades de
cada interveniente sobre a avaliação do seu desempenho, que é realizada anualmente através da aplicação de
questionários de avaliação, específicos a cada área. A par da avaliação de desempenho individual realizada por cada
responsável, onde são avaliadas as competências técnicas e interpessoais do colaborador, é ainda tida em
consideração a avaliação realizada regularmente pelos alunos e docentes aos diversos serviços da instituição, através
da aplicação de questionários de preenchimento obrigatório.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The objectives defined for each organic unit and service directions, as well as the objectives to be achieved by their
respective teams, are conveyed every semester in meetings set up by the direction of the HEI, with the people in charge
of said units and directions. This results in a clear understanding of the work expected and to be carried out, and the
necessary monitoring and continuous training to be encouraged for the non-teaching staff. Also clear are the
responsibilities of each element regarding the assessment of their own performance, which is carried out annually by
assessment questionnaires, specific to each area. Besides the individual performance evaluation which is carried out
by each director, where the technical and interpersonal competencies of each staff member are considered, the
assessment made every semester by students and teachers of the various areas of the university is also taken into
account. This assessment is made by filling out compulsory questionnaires.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A instituição promove cursos de formação avançada, com especial incidência nas áreas das tecnologias informáticas e
da comunicação, nomeadamente em ordem à melhoria de competências relacionadas com a organização e gestão de
processos, para além de promover acções regulares que incidem sobre aspectos específicos da actividade académica,
particularmente aqueles que envolvem aspectos legais ou financeiros. Parte destas acções visa promover, não só a
aquisição de informação relativamente a inovações ou desenvolvimentos no sector do ensino superior, mas também
adequar as competências do pessoal às inovações organizacionais que possuam implicações para o seu exercício
profissional, particularmente aquelas que concernem ao uso, na óptica do utilizador, das ferramentas informáticas
disponibilizadas pela Instuição no contexto do seu sistema integrado de gestão.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The institution frequently carries out advanced training programmes, especially on the areas of computing
technologies and communication, namely in order to improve competencies related to the organization and to process
management. It also undertakes regular initiatives that cover specific aspects of academic activity, in particular
involving legal or financial elements.
Part of these initiatives aims to encourage, not only the acquisition of information regarding innovations or recent
developments in the field of higher education, but also the adequacy of staff’s competencies to organizational
innovations that may have implications on their professional practice, in particular those that concern the use, from a
user’s perspective, of computer tools made available by the HEI within the context of its integrated management
system.

5. Estudantes
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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 97.3

Feminino / Female 2.7

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 4

20-23 anos / 20-23 years 32

24-27 anos / 24-27 years 16

28 e mais anos / 28 years and more 48

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 0

Centro / Centre 0

Lisboa / Lisbon 0

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 100

Ilhas / Islands 0

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

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

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 17.5

Secundário / Secondary 22.5

Básico 3 / Basic 3 26.3

Básico 2 / Basic 2 5

Básico 1 / Basic 1 28.8
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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 60.5

Desempregados / Unemployed 0

Reformados / Retired 30.2

Outros / Others 9.3

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

5.1.2. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2008/09 2009/10 2010/11

N.º de vagas / No. of vacancies 75 50 40

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 53 19 30

N.º colocados / No. enrolled students 47 19 29

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 47 19 29

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 104 116 113

Nota média de entrada / Average entrance mark 123 121 122

 449 344 363

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
A entidade instituidora oferece um serviço de aconselhamento suportado nos seus serviços académicos que
regularmente fornece aos estudantes esclarecimentos sobre possibilidades de formação e opções de percursos. As
medidas de apoio pedagógico disponibilizadas incluem: acesso a meios e equipamentos, incluindo salas de estudo,
biblioteca e laboratórios de informática; serviço de atendimento e encaminhamento de questões do foro pedagógico
concentrado na direcção de cada curso e coadjuvado pelo provedor do aluno; serviço de aconselhamento (SAP); meios
de suporte, via internet, nomeadamente através de plataforma síncrona e assíncrona de b-learning (moodle+cisco
webex); disponibilização de unidades curriculares extra em áreas transversais ou em áreas específicas (ex.
matemática) sobre a forma de cadeiras de competências transversais ou cadeiras zero.

5.2.1. Measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The promoting entity offers a counselling service bases on its academic services, which regularly provides students
with information regarding training possibilities and path options. The pedagogic support measures made available
include: access to means and equipment, including study rooms, library and computer labs; an academic service which
provides assistance and handles pedagogic issues centred in the direction of each programme, complemented by the
student ombudsman; counselling service (SAP) with the possibility of requesting the opportunity to have tutorial aid in
specific curricular units; internet-based support media, namely through the b-learning synchronous and asynchronous
platform (moodle + cisco webex); extra curricular units available in cross-sectional areas or in specific areas (e.g.
mathematics) as units for cross-sectional competencies or 0 units.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Em ordem à promoção da integração dos estudantes na comunidade académica, é assegurada a sua efectiva
participação nos órgãos onde estatutariamente têm assento; é auscultada de forma regular a sua opinião e percepções
através de inquéritos; é promovida a sua organização associativa; é assegurada a sua informação regular, seja de
forma presencial, seja por meios electrónicos; e é incentivado o seu envolvimento na vida da instituição através da
promoção regular de iniciativas de formação e animação cultural destinadas a promover a sua integração.
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5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In order to promote the integration of students in the academic community, their effective participation in the bodies of
which students are statutorily entitled to be a part is ensured; students’ opinions and perceptions are regularly
collected by means of surveys; their associative organization is fostered; their regular information, be it face-to-face or
by electronic media, is ensured (regular dissemination of newsletter and various reports); and their involvement in the
institution’s life is encouraged through the regular promotion of training and cultural initiatives aimed at promoting
their integration

5.2.3. Medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Para aconselhamento sobre possibilidades de financiamento, a instituição disponibiliza informações, com
reencaminhamento para instituições bancárias com as quais dispõe de acordos preferenciais protocolados,
nomeadamente a Caixa Geral de Depósitos. Em paralelo, as possibilidades de financiamento que decorrem dos
programas específicos de apoio promovidos pela instituição através dos seus programas de acção social e bolsas de
mérito, bem como as Bolsas de Estudo que decorrem do Protocolo estabelecido entre a entidade instituidora e o
MCTES, são promovidas pela Instituição, que assegura a visibilidade da informação, bem com a prestação de apoio e
aconselhamento presencial. O aconselhamento e a promoção de emprego são feitos através do serviço de apoio à
criação de emprego e empreendedorismo entidade instituidora.

5.2.3. Measures for providing advice on financing and employment possibilities.
To advise students regarding the possibilities of funding, the institution provides information on the internet regarding
the possibilities of funding with links to the sites of the banking institutions with which it has celebrated protocol-based
preferential agreements, namely Caixa Geral de Depósitos. At the same time, the possibilities of funding derived from
specific support programmes promoted by the institution via its support programmes and merit scholarships, as well
as the Scholarships that stem from the Protocol signed between the institution and MCTES, are undertaken by SASE –
School Support Service, which ensures the visibility of the information on the Internet and provides face-to-face
support and counselling as well. Counselling and fostering employment are conducted on the dedicated job portal kept
by the institution on the internet as well as on a face-to-face basis, through the service it set up to support the creation
of employment and entrepreneurship.

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

Os inquéritos de satisfação são uma das principais ferramentas a que se recorre em ordem à melhoria do processo de
ensino-aprendizagem. Assim, em primeiro lugar, os resultados desses inquéritos são apreciados e discutidos nas
instâncias próprias de organização do ciclo de estudos, e posteriormente com todos os docentes do mesmo. Dessa
reflexão resultam sugestões de melhoria, apresentados à direcção científica da instituição e à entidade instituidora,
para efeitos tidos por convenientes. Os resultados destes inquéritos são processados pelo serviço de gestão da
qualidade e utilizados também para efeitos de monitorização das acções de qualidade da instituição, análises
comparativas e monitorização dos corpos discentes e docentes. Finalmente, estes resultados constituem um dos
elementos de avaliação do corpo docente e de cada ciclo de estudos.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
Satisfaction surveys are one of the main tools we resort to in order to improve the teaching-learning process. Thus, first
of all the results of these surveys are appreciated and discussed in the proper organizing bodies of the study cycle and
later on with all its teaching staff. From this reflection derives an annual improvement plan which is submitted to the
students in the body considered in the statutes, the scientific board of the institution and the promoting entity for
approval and adjustment to the institution’s quality management plan. The results of these surveys are processed by
the quality management service and also used for monitoring the institution’s quality initiatives, for comparative
analyses and monitoring students and lecturers. Finally, these results constitute one of the elements in the assessment
of the teaching staff and each study cycle.

5.2.5. Medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A entidade instituidora dispõe de um Serviço de Relações Internacionais, que realiza sessões presenciais de

CEF/0910/26116 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=678422c...

35 of 117 14-02-2011 07:09



divulgação das actividades de mobilidade. A página de Internet e a Newsletter são também instrumentos utilizados para
divulgação das oportunidades, que vão desde os programas mais conhecidos (Erasmus/Leonardo Da vinci), até
oportunidades mais inovadoras, como o programa ISEP – International Students Exchange Program (EUA) ou
protocolos institucionais que garantem ofertas em outras partes do mundo. Todos os estudantes em mobilidade in/out,
têm garantido o reconhecimento de créditos, através de: Divulgação/partilha do Guia ECTS; Learning Agreement antes
da partida/chegada e plano de equivalências (para estudantes out) antes da saída em mobilidade.

5.2.5. Measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The founder entity has an International Relation Service, that conducts face to face session to disseminate the mobility
activities. The Internet page and the Newsletter are tools that are also used to disseminate the opportunities that range
from most know programmes (Erasmus/Leonardo da Vinci) to more innovative opportunities, such as the ISEP
programme - International Students Exchange Program (USA) or institutional protocols that guarantee offers from
around the world. All students of in/out mobility have a guaranteed recognition of credits, through:
Dissemination/sharing of the ECTS Guide; Learning Agreement before departure/arrival and the equivalence plan (for
out students) before going to mobility.

6. Processos

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

6.1.1. Competências a desenvolver no ciclo de estudos, operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de
cumprimento.

O 1º Ciclo em Engenharia Informática é composto por uma formação básica em todas as especialidades
interrelacionadas, tendo por base as principais teorias e técnicas nesta área do conhecimento. Este ciclo de estudos
permite fornecer, igualmente, uma introdução básica às aptidões fundamentais dos Engenheiros Informáticos e às
respectivas metodologias de actividade. Considerando um conjunto integrado de objectivos, de carácter transversal e
de carácter específico, o 1º Ciclo em Engenharia Informática pretende fornecer as ferramentas necessárias para a
aquisição de competências relacionadas com: - Compreensão, de forma aprofundada e crítica, dos princípios da
Engenharia Informática; - Aquisição de conhecimento especializado acerca dos campos de actuação da Engenharia
Informática enquanto área de estudo e de actividade; - Desenvolvimento de pesquisas, reflexões críticas, concepção e
implementação de projectos em contextos diferenciados no campo da Engenharia Informática; - Desenvolvimento da
capacidade de avaliação da responsabilidade ética e deontológica, necessárias ao exercício futuro da actividade
profissional; - Desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipas multidisciplinares. - Desenvolvimento de
autonomia na aquisição de novos conhecimentos, que permitam ao estudante prosseguir de forma autónoma a
necessária especificação de saberes e competências numa área de especialização ou desenvolvimento.

6.1.1. Competences to be developed in the study cycle, operationalization of the objectives, and measurement of its
degree of fulfillment.

The 1st Cycle of Computer Engineering comprises a basic training in every interrelated specialities, based on the main
theories and techniques in this field of knowledge. This study cycle equally allows providing a basic introduction of
fundamental abilities of Computer Engineers and respective activity methodologies. Considering an integrated set of
objectives, of transversal and specific character, the 1st Cycle in Computer Engineering intends to provide necessary
tools for the acquisition of competences related with: - Comprehension, in a deep and critical manner, of the principles
of Computer Engineering; - Acquisition of specialised knowledge regarding the action fields of Computer Engineering
as a field of study and activity; - Development of research, critical reflection, conception and implementation of project
in differentiated contexts in the field of Computer Engineering; - Development of the ability to evaluate the ethical and
deontological responsibility, necessary for the future practise of the professional activity; - Development of the ability
to work in multidisciplinary teams. - Development of autonomy in the acquisition of new knowledge, that allows the
student to proceed with the necessary specification of skills and competences, in an area of speciality or development,
in an autonomous manner.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
A estrutura curricular é, nos termos da alínea i), do Decreto-lei nº 42/2005, de 22 de Março, alterado pelo Decreto-lei nº
107/2008, de 25 de Junho, o conjunto de áreas científicas que integram um curso e o número de créditos que um
estudante deve reunir em cada uma delas para: i) A obtenção de um determinado grau académico; ii) A conclusão de
um curso não conferente de grau; iii) A reunião de uma parte das condições para obtenção de um determinado grau
académico. Ora, se o número total de créditos resulta de imposição legal, já a sua distribuição constitui um exercício
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científico de rigor, dentro de um campo de actuação onde a liberdade e a autonomia dos órgãos académicos só podem
exercer-se em coerência com os objectivos pedagógicos previamente assentes, sendo estes, por sua vez, ordenados à
conferência de competências. A opção por um ciclo de estudos com duração de 6 a 8 semestres , dentro das
alternativas abertas pelo nº 1, do artigo 9º, do Decreto-lei nº 74/2006, de 24 de Março, alterado pelo Decreto-lei nº
107/2008, de 25 de Junho, teve em conta, a um tempo, a comparação com ciclos de estudos com objectivos análogos,
inclusive em Portugal, e o período normal de formação teórico-prática, de acordo com as regras da experiência comum.
Não é, nem poderia ser, objectivo da presente proposta alargar, desnecessariamente, o tempo de formação, a não ser
que se juntasse algo mais à mesma − aliás, o mercado se encarregaria de relegar para o insucesso tal ideia. Aquilo que
agora se propõe, de acordo com o conceito de formação, à luz de Bolonha, assenta na expectativa da capacidade do
estudante para “desenhar” o percurso formativo próprio, abrindo caminho à progressiva substituição da mera
preparação técnica por uma verdadeira formação integral, susceptível de facultar ao diplomado perspectivas de
integração profissional mais amplas e duradouras.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
Under item i) of Decree-Law 42/2005, of 22 March, changed by Decree-Law 107/2008, the curricular structure is the set
of scientific areas which integrate a programme and the number of credits which a student must take in each area in
order to:
i) Obtain a specific academic degree;
ii) Conclude a programme which does not award a degree;
iii) Meet part of the conditions necessary to obtain a specific academic degree.
If the total number of credits is the result of a legal imposition, its distribution is a scientific exercise of rigour, within a
field of action where the freedom and the autonomy of the scientific bodies can only be exercised in coherence with the
previously established pedagogic objectives, which in turn are oriented to the development of competencies.
Opting for a study cycle of 6 to 8 semesters, within the alternatives presented by nº 1 of article 9 of Decree-Law 74/2006,
of 24 March, changed by Decree-Law 107/2008 of 25 June, took into account not only the comparison with study cycles
aiming for similar objectives, including in Portugal, but also the average period of theoretical-practical training
according to the rules of common experience. It is not the purpose of the present proposal, nor could it be, to extend
the time of training needlessly unless it brought more to this very training – besides, the market would take it upon
itself to doom this idea to failure. What is now being proposed, according to the concept of training in light of the
Bologna principles, rests on the expectation of the students’ ability to “design” their own training path, paving the way
to the progressive substitution of mere technical preparation for true integral training, susceptible of giving the
graduate broader and longer lasting perspectives of professional integration.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
Não existe uma definição rígida para a periodicidade de revisão curricular deste ciclo de estudos, mas essa revisão é
assegurada numa base anual através do diálogo entre a coordenação do ciclo de estudos e respectivos docentes, em
ordem à avaliação do grau de adequação entre os conteúdos / métodos de ensino e o estado da arte na área objecto.
Complementarmente, procura-se de uma forma regular incentivar o uso pelos docentes de metodologias
tecnologicamente suportadas como apoio ao processo de ensino-aprendizagem, tendo como base, não só os
resultados dos inquéritos realizados aos discentes, mas também a avaliação pelos pares e pela coordenação do grau
de actualidade dos conteúdos e métodos de ensino.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
There is no rigid timeframe definition for the revision of the curriculum of this study cycle, but this revision is ensured
on an annual basis by the dialogue between the coordination of the study cycle and its lecturers with a view to
assessing the degree of adequacy of the contents and the teaching methods to the state of the art in the object area. At
the same time, the use of technology-supported methodologies by the teaching staff is regularly fostered, as a means
of enhancing the teaching-learning process. To this end training sessions in the workshop format are conducted with
the lecturers, and an annual assessment of their scientific updating is also conducted, based on, not only the results of
the questionnaires answered by the students, but also peer assessment and the assessment made by the coordination
of how topical the contents and teaching methods are.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Para além de fornecer uma introdução básica às aptidões fundamentais para os Engenheiros Informáticos, este 1º ciclo
de estudos fornece uma introdução às metodologias de investigação quantitativas e qualitativas, bem como às
metodologias de análise de dados. Deste modo, os estudantes devem adquirir competências no âmbito da avaliação e
investigação (cujos objectivos principais envolvem o fornecimento de informação sobre as metodologias quantitativas
e qualitativas mais relevantes para o processo de investigação científica), bem como no âmbito da análise de dados e
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interpretação de resultados, através das aplicações informáticas directamente relevantes. Este processo é garantido
através das metodologias de ensino-aprendizagem que visam o desenvolvimento de trabalhos de investigação,
envolvendo todos os passos da elaboração de uma investigação científica, desde a selecção do tema à análise dos
dados obtidos e à comunicação científica desses mesmos resultados.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
Besides providing a basic introduction of fundamental aptitudes for Computer Engineers, this 1st study cycle provides
and introduction to quantitative and qualitative research methodologies, as well as data analysis methodologies.
Accordingly, the students should acquire competences in the scope of evaluation and research (the main objectives
involve providing information regarding the most relevant quantitative and qualitative methodologies for the process of
scientific research), as well as in the scope of data analysis and interpretation of results, through directly relevant
computer applications. This process is guaranteed through teaching-learning methodologies that intend for the
development of research projects, involving every elaboration steps of a scientific research, ranging from the selection
of the theme to the analysis of gained data and the scientific communication of these results.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Anexo IX - Álgebra Linear / Linear Algebra

6.2.1.1. Unidade curricular:
Álgebra Linear / Linear Algebra

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Miguel Freitas Bernardino

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O cálculo matricial é uma ferramenta necessária à formação de um engenheiro informático.
Esta unidade curricular dá formação, a nível do cálculo vectorial e matricial, necessária para tal formação quer a nível
do estudo da Física e da Matemática quer ainda a nível da própria Engenharia Informática.
Esta unidade curricular vai proporcionar ainda uma formação a nível do domínio do cálculo vectorial e matricial além de
permitir um desenvolvimento adequado do raciocínio dedutivo.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Matrix calculus is a necessary tool for the training of a computer engineer.
This curricular unit provides training on the level of vector and matrix calculus, which is necessary whether for the
study of Physics and Mathematics or Computer Engineering in itself.
This curricular unit will also provide training on the level of mastering vector and matrix calculus, besides allowing an
appropriate development of deductive reasoning.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Matrizes.
- Conceito de matriz.
- Operações com matrizes.
- Método de eliminação de Gauss.
2.Sistemas de Equações Lineares (SEL).
- Discussão e resolução de um SEL.
- Inversão de matrizes.
3.Determinantes.
- Definição e propriedades.
- Teorema de Laplace.
- Regra de Cramer.
- Teorema de Rouché.
4.Valores e Vectores Próprios.
- Definição.
- Determinação de valores e vectores próprios.
- Multiplicidade algébrica e geométrica de um valor próprio.
- Diagonalização de matrizes.
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5.Geometria Analítica
- Produto interno, externo e misto – definição, propriedades e aplicações.

6.2.1.4. Syllabus:
1. Matrices.
- Concept of matrix.
- Operations with matrices.
- Gauss elimination method.
2.Systems of Linear Equations (SEL).
- Discussion and solving a SEL.
- Matrix inversion.
3. Determinants.
- Definition and properties.
- Laplace Theorem.
- Cramer’s Rule.
- Rouché’s Theorem.
4. Values and Proper Vectors.
- Definition.
- Determination of values and proper vectors.
- Algebraic and geometric multiplicity of a proper value.
- Diagonalisation of matrices.
5.Analytical Geometry
- Internal, external and mixed product – definition, properties and applications.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos abordados nesta unidade curricular foram definidos tendo em conta os objectivos norteadores da
mesma.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The content approached in this curricular unit was defined according to traced objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição da matéria é efectuada apelando à participação activa dos alunos. São apresentados exemplos concretos
os quais são analisados pelos alunos em conjunto com o Professor. Desta forma, os conceitos, as definições e
respectivas proposições envolvidos nos exemplos, surgem de modo natural. São também apresentados exemplos e
contra-exemplos ilustrativos quer dos conceitos quer dos resultados.
As aulas têm um carácter teórico-prático, sendo analisados e resolvidos problemas que envolvem os conceitos
apresentados na parte teórica. Neste trabalho, os alunos são acompanhados pelo docente que analisa com estes as
suas propostas de resolução. Os alunos são fortemente encorajados a experimentar várias estratégias de resolução,
permitindo, deste modo, que o erro seja utilizado de forma construtiva.
Avaliação
- 2 frequências feitas em casa - 10% cada uma;
- 2 frequências presenciais - 35% cada uma;
- Assiduidade e trabalho na aula - 10%.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The display of content is conducted by encouraging active participation of students. We present specific examples that
are analysed by the students with the lecturer's help. Therefore, the concepts, definitions and respective propositions
involved in the examples occur in a natural manner. We also present examples and counter examples that illustrate
concepts and results.
The classes are of theory-practice nature, involving analysis and solution of problems that involve concepts presented
in theoretical classes. In this work, the students are tutored by the lecturer who analyses their proposals of solution.
The students are heavily encouraged to experiment several solution strategies, which allows the use of error in a
constructive manner.
Evaluation
- 2 tests taken at home - 10% weight each;
- 2 attending tests - 35% weight each;
- Attendance and work in class - 10%

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

CEF/0910/26116 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=678422c...

39 of 117 14-02-2011 07:09



As actividades propostas possibilitam a compreensão, dos conceitos e o domínio dos processos relacionados com o
cálculo vectorial e matricial.
Por outro lado, tanto a interacção aluno professor, verificada na análise das tarefas propostas, bem como o estímulo ao
recurso a várias estratégias de resolução de um mesmo problema, potencia o desenvolvimento do raciocínio dedutivo.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The proposed activities allow the comprehension of concepts and mastering of processes related with vector and
matrix calculus.
On the other hand, the student teacher interaction verified in the analysis of proposed tasks, as well as the
encouragement to resort to various strategies to solve the same problem, tend to empower the development of
deductive reasoning.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•Bernardino, Luís, Apontamentos sobre Álgebra Linear, ISMAT, Portimão 2010.
•Geraldes, Emília et allii, Curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica, Editora McGraw-Hill de Portugal, 1995.
•Magalhães,L. T., Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada, Texto Editora, 1989.
•Ferreira, Manuel, Amaral, Isabel, Álgebra Linear – colecção matemática, Edições Sílabo, Lisboa 1996.

Anexo IX - Probabilidades e Estatística / Probabilities and Statics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Probabilidades e Estatística / Probabilities and Statics

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ana Maria Duarte Inácio Marreiros

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
(1) Compreensão e utilização dos conceitos básicos da Estatística; (2) Percepção da importância dos métodos
estatísticos enquanto instrumentos de apoio à lógica algorítmica fundamentada em bases de dados; (3) Conhecimento
das diferentes formas de classificação de variáveis; (4) Calcular probabilidades e conhecer as distribuições de
probabilidade mais importantes;(5) Percepcionar a importância prática das distribuições em termos de preparação de
bases de dados para tratamento estatístico; (6) efectuar tratamento descritivo de dados mediante a aplicação do
software SPSS.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
(1) Comprehension and use of the basic concepts of Statistics; (2) Perception of the importance of statistical methods
as support instruments to algorithmic logic reasoned in data base; (3) Knowledge of the different forms of classifying
variables; (4) Calculate probabilities and know the most important probability distributions; (4) Sense the practical
importance of distributions in terms of the preparation of data base for statistical treatment; (6) conduct a descriptive
treatment of data through application of SPSS software.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Objecto da Estatística; População e Amostra; Fases do Método de Análise Estatística; Tipos de variáveis; Distribuições
de frequências; Medidas de localização, dispersão, assimetria e curtose; Coeficiente de Correlação Linear e de
Determinação; Regressão Linear Simples; Aplicações em SPSS; Experiência estatística, espaço amostral;
Acontecimentos; Conceito de probabilidade e axiomas; Teoremas importantes sobre Probabilidade; Probabilidade
Condicional; Acontecimentos independentes; Teorema de Bayes; Conceito de variável aleatória; Classificação das
variáveis aleatórias; Variáveis aleatórias unidimensionais; Variáveis aleatórias discretas e contínuas; Função de
probabilidade, de densidade de probabilidade e de distribuição; Parâmetros de variáveis aleatórias (Média, Variância e
desvio padrão); Distribuições discretas de probabilidade (Bernoulli, Binomial, Poisson); Aproximação da Binomial à
Poisson; Distribuições de variáveis contínuas (Normal); Aproximações à Distribuição Normal.

6.2.1.4. Syllabus:
Object of Statistics; Population and Sample; Phases of the Statistical Analysis Method; Types of variables; Distribution
of frequencies; Measures of localisation, dispersion, asymmetry and kurtosis; Linear Correlation Coefficient and
Determination Coefficient; Simple Linear Regression; SPSS applications; Statistics experience, sample space; Events;
Concept of probability and axioms; Important theorems of Probability; Conditional Probability; Independent Events;
Bayes’ Theorem; Concept of random variables; Classification of random variables; One-dimensional random variables;

CEF/0910/26116 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=678422c...

40 of 117 14-02-2011 07:09



Discrete and continuous random variables; Function of probability, of probability density and of distribution;
Parameters of random variables (Mean, Variance and standard deviation); Discrete distributions of probability
(Bernoulli, Binomial, Poisson); Binomial Approximation to Poisson; Distributions of continuous variables (Normal);
Approximations to Normal Distribution.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Concretizando a coerência pretendida com particularidade, aquando da leccionação da distribuição Normal
executam-se exemplos com “standarização” de variáveis, em software SPSS, na medida em que se pode reduzir
informação à “mesma escala de medida”, o que particulariza a validação do ponto (5). Até à regressão Linear Simples
do programa, com exemplos em software, validam-se os pontos (1) e (6). Relacionar o output do software SPSS onde
se interpretam probabilidades cujas definições são dadas no programa e cimentadas em termos de cálculo manual,
nomeadamente o conceito de Probabilidade Condicional concretiza a validação do ponto (4). A exemplificação
permanente a bases de dados com todos os tipos de variáveis agregada às definições de cariz teórico corrobora o
ponto (3). O recurso ao software SPSS e a visualização de matrizes de informação ajuda a “formatar” raciocínios de
manuseamento de bases de dados o que facilita muito a lógica algorítmica fundamentada em bases de dados (2).

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Accomplishing the pretended coherence with particularity, during the lectures of normal distribution, we execute
examples of variable standardisation, in SPSS software, whenever it is possible to reduce information in the “same
measure scale”, which specifies the validation of topic (5). Until the simple linear regression of the programme, with
examples in software, we validate topics (1) and (6). Relate the output of SPSS software, which allows interpreting
probabilities whose definitions are given in the programme and reinforced in terms of manual calculus, namely the
concept of Conditional Probability accomplished the validation of topic (4). A permanent exemplification of the data
base with all types of variables, together will theoretical nature definitions, corroborate topic (3). Resorting to SPSS
software and visualisation of information matrices helps formatting data base handling reasoning, which makes
algorithmic logic reasoned in data base easier (2).

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Metodologia de ensino passa por uma fase inicial de esquematização do conteúdo programático para
percepção/visualização da ligação entre as temáticas referidas no programa da unidade curricular, seguindo-se a
devida iniciação aos conteúdos programáticos onde já se torna mais perceptível a localização teórica a ser dada num
prisma geral simplificado/esquematizado, facilitando a compreensão e organização dos formulários a utilizar. Aquando
da leccionação, em contexto de aulas práticas, executam-se exemplos de comandos e aplicações em software
estatístico, SPSS, baseado em bases de dados/estudos reais. Este paralelismo é feito sempre que seja possível a
interacção de cálculo manual e, em termos de utilizador, a demonstração em software mas já com a lógica e/ou
fundamento teórico presente. Em termos de avaliação, é feita de forma contínua que assenta em duas provas
individuais escritas, ambas com uma ponderação de 47,5%, servindo os 5% complementares para a assiduidade.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodology undergoes an initial phase of outlining the programmatic content for
perception/visualisation of the connection between themes referred in the programme of curricular unit, followed by
due initiation of programmatic content when the theoretical localisation becomes more perceptible, given in a
simplified/outlined general view, facilitating the comprehension and organisation of forms to be used. During practical
classes, we execute examples of commands and applications in SPSS, statistical software, based on data base/real
studies. This parallelism is done whenever it is possible to proceed with the interaction of manual calculus and, in
terms of the user, demonstration with software but with present logics and or theoretical justification. In terms of
evaluation, it is done in a continuous manner and based on two individual written tests, both with a weight of 47,5%,
and the rest 5% are based on attendance.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A metodologia aplicada molda-se aos objectivos de aprendizagem uma vez que o paralelismo entre a leccionação pura
académica com a demonstração da execução/aplicação de casos práticos quotidianos (com recurso a software
adequado), de acordo com o desenvolvimento do conteúdo programático, tem surtido muito interesse por parte dos
alunos e motivação para o despertar da utilização da desta unidade curricular como uma excelente ferramenta nos dias
de hoje. A fase inicial do processo pedagógico mediante uma esquematização geral dos conteúdos programáticos
também tem sido extremamente facilitador à organização mental de toda a carga teórica que comporta esta disciplina,
bem como uma excelente forma de percepção imediata do discente relativamente ao facto das matérias leccionados
irem formando uma “rede” de pontos que se vão complementando e formando um suporte de conhecimento eficaz em
termos de utilidade prática.

CEF/0910/26116 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=678422c...

41 of 117 14-02-2011 07:09



6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The applied methodology is shaped according to the learning objectives, since the parallelism between pure academic
lectures with the demonstration of the execution/application of daily practical cases (resorting to appropriate software),
according to programmatic content develop, has generated great interest from the students and motivation for use of
this curricular unit as an excellent present day tool. The initial phase of the pedagogic process in terms of a general
outline of programmatic content is also extremely helpful for a mental organisation of the entire theoretical load of this
subject, as well as an excellent manner for immediate perception of the student regarding the fact that lectured content
tends to form a network of topics that complement each other and forms an efficient knowledge support in terms of
practical utility.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Murray, R. S.(1977) Probabilidade e Estatística, São Paulo, McGraw-Hill.
Guimarães, R. C. e J. A. S. Cabral (2007) Estatística, 2ª edição, Lisboa, McGraw-Hill.
Murteira, B., Ribeiro, C. S., Silva. J. A. e C. Pimenta (2007) Introdução à Estatística, 2ª edição, Lisboa, McGraw-Hill.
Reis, E., Melo, P., Andrade, R. e T. Calapez (2003) Estatística Aplicada (Vol. 1), 5ª edição, Lisboa, Edições Sílabo.

Anexo IX - Matemática I / Mathematics I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática I / Mathematics I

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Rogério Pereira Cardoso

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Competências teórico-práticas para compreender e elaborar projectos de pesquisa em Engenharia Informática.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Theoretical-practical competences to understand and elaborate research projects in Computer Engineering.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Elementos da teoria dos números reais
Módulo, distância e vizinhança. Interior, exterior, fronteira, aderência, derivado. Conjuntos abertos e fechados.
Majorantes, minorantes, supremo, ínfimo, máximo e mínimo. Conjuntos limitados.
Sucessões reais
Sucessões limitadas, monótonas, convergentes. Subsucessões. Critérios de convergência. Cálculo de limites.
Limites e continuidade de funções reais de variável real
Definição de limite de uma função. Continuidade. Propriedades das funções contínuas. Teorema de Bolzano.
Cálculo diferencial
Definição e noção intuitiva de derivada. Derivada do produto e do quociente. Funções compostas e inversas. Derivadas
de ordem superior à primeira. Teoremas de Rôlle e de Lagrange. Máximos, mínimos e pontos de inflexão. Funções
côncavas e convexas. Assíntotas. Regras de Cauchy e de L’Hôpital. Gráficos de funções.

6.2.1.4. Syllabus:
Elements of the theory of real numbers.
Module, distance and neighbourhood. Interior, exterior, border, adherence, derivation. Open and closed sets. Majorants,
minorants, supremum, infimum, maximum and minimum. Limited sets.
Real successions
Limited, monotonous, convergent successions. Sub successions. Convergence criteria. Calculation of limits.
Limits and continuity of functions with real variable
Definition of the limit of a function. Continuity. Properties of continuous functions. Bolzano Theorem
Differential Calculus
Definition and intuitive notion of derivative. Derivative of a product and the quotient. Composed and inverse functions.
Higher order derivates of the first order. Rollé's Theorem and Lagrange's Theorem Maximums, minimums and inflection
points. Concave and convex functions. Asymptotes. Cauchy and L’Hopital's rules. Graphics of functions.
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Em primeiro lugar a escolha da Matemática justifica-se por ser a linguagem que permite expressar afirmações sem
ambiguidade e com a máxima economia de termos.
A sua adequação à tradução das leis quantitativas e à dedução de novos resultados está confirmada desde o século
XVI.
A construção do programa foi feita consultando obras de especialistas internacionais em Ciências da Computação.
Esta consulta revela que são exigíveis conhecimentos de Análise Real (Derivação e Integração), Álgebra Linear (Cálculo
Matricial) e Matemática Discreta. Estas três áreas são objecto de três disciplinas e a presente justificação refere-se à
área de Análise Real, disciplinas Matemática I e II.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In the first place, the choice of Mathematics is justified for being a language that allows to express affirmations without
ambiguity and with maximum economy of terms.
Its adequacy to the translation of quantitative laws and deduction of new results has been confirmed since the 16th
century.
The construction of the programme was based on works from international specialists in Computer Sciences. This
query reveals the knowledge demands of Real Analysis (Derivation and Integration), Linear Algebra (Matrix Calculus)
and Discrete Mathematics. These three areas are the object of study of these three subjects and the present
justification refers to the area of Real Analysis, subjects Mathematics I and II.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é expositivo e estruturante com elaboração manual de todo o texto no quadro e com o máximo pormenor
explicativo. São feitas algumas demonstrações para ilustrar o método característico da Matemática, mas a preocupação
dominante consiste em definir claramente os termos utilizados, enunciar com precisão os teoremas e procurar a
visualização gráfica dos seus conteúdos.
As aulas são teórico-práticas. Após cada conceito são dados exemplos que esclarecem a noção teórica e realizam a
sua operacionalização.
A avaliação é contínua e constituída por dois testes escritos mistos (escolha múltipla e questões abertas). A escala é
de zero a vinte, com 10% para os parâmetros de participação, pontualidade e assiduidade.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching is of expository and structuring nature with a manual elaboration of the entire text on the blackboard and
with maximum explicative detail. We proceed with some demonstration to illustrate the characteristic method of
Mathematics, but the main concern consists in clearly defining used terms, enunciate the theorems with precision and
achieve a graphic visualisation of its content.
These are theory-practice classes. After each concept, the students are provided with examples that clarify the
theoretical notion and conduct its operation.
The evaluation is continuous and consists of two written and mixed tests (multiple choice and open questions). The
scale ranges from zero to twenty, with 10% weight for participation, punctuality and attendance parameters.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A exposição é construída passo a passo perante os alunos e em permanente diálogo com eles. A assimilação inicial de
uma linguagem simbólica complexa como a Matemática fica assim facilitada e exemplificada. Os discentes precisam
apenas de reflectir sobre as notas das aulas, familiarizarem-se intensamente com os conteúdos e praticarem o método
de questionamento lógico contínuo que lhes é transmitido pela acção do professor na aula.
Como prática de pesquisa autónoma são dadas indicações de palavra-chave e endereços electrónicos relevantes.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The display is constructed step by step to the students and in permanent dialogue with them. The initial assimilation of
a complex symbolic language such as Mathematics is therefore facilitated and exemplified. The students only need to
reflect on grades in classes, intensely familiarise with content and practice the method of continuous logical
questioning that is conveyed to them by the lecturer in class.
To practice autonomous research they are provided with key word information and relevant electronic addresses.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Introdução à Análise Matemática, J. Campos Ferreira, Gulbenkian, 1987
- Fundamentos de Análise Infinitesimal, M.S.R: Figueira, Faculdade de Ciências, 1996
- Cálculo - Volume 1, T.M. Apostol, Editora Reverte, 1987

CEF/0910/26116 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=678422c...

43 of 117 14-02-2011 07:09



Anexo IX - Fundamentos de Programação / Fundamentals of Programming

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Programação / Fundamentals of Programming

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ricardo José Rebelo de Sousa

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A introdução à programação é uma área nuclear na preparação dos alunos à engenharia informática e no nível de
detalhes de conhecimentos que se espera que obtenham ao longo do curso. Irá ser também um ponto de partida para
um conjunto significativo de cadeiras no curso.
O objectivo desta unidade curricular é fornecer aos futuros profissionais na área da informática as bases para que
possam iniciar (de um modo disciplinado) a actividade de programação.
O aluno deverá ser capaz de conhecer as primitivas das linguagens do tipo imperativa.
Concretamente, o aluno deverá conhecer a sintaxe básica de C que lhe permita escrever programas simples.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
An introduction to programming is a essential field in the training of students for computer engineering, and on the
level of knowledge details they are expected to achieve throughout the degree. It will also be a beginning point for a
significant set of subjects throughout the degree.
The objective of this curricular unit is to provide the future professionals in the field of computer sciences with
foundations to begin with the activity of programming, in a disciplined manner.
The student should be able to know the primitives of the imperative type of languages.
Specifically, the students should be familiar with the basic syntax of C that will allow them to write simple programmes.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Breve história do C e enquadramento da UC no curriculum do curso
A estrutura de um programa em C
A função das bibliotecas de funções em C
Tipos de dados nativos da linguagem C
Operadores aritméticos e matemáticos, Precedência de operadores
Conversão de tipos implicita e explícita
Enumerados
Legibilidade de código e convenções de escrita de código em C
Entradas e Saídas
Estruturas e Uniões
Instruções de Controlo (condicionais, ciclos e selecção)
Funções em C
Passagens por valor e referência
Visibilidade e Longevidade
locais, registos, globais e estáticas locais
Apontadores e Vectores
n-dimensionais, vectores encadeados, vectores como parâmetros
Acesso à Memória

6.2.1.4. Syllabus:
A brief history of C, and the framework of the CU in the degree’s curriculum.
The structure of a programme in C
The role of function libraries in C
Types of native data of C language
Arithmetic and mathematic operators, Precedence of operators
Conversion of implicit and explicit types
Listed
Legibility of code and written conventions of code in C
Entries and Exits
Structures and Unions
Control Instructions (conditional, cycles and selection)
Functions in C
Passages per value and reference
Visibility and Longevity
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local, records, global and local statics.
Pointers and Vectors
n-dimensional, integrated vectors, vectors with parameters
Access to Memory

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Os diferentes momentos de
avaliação previstos, bem como o trabalhos individuais de casa previstos, permitem aferir, de forma paulatina, a
coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The referred programmatic content, in terms of generic and posterior development scope, point towards the
consecution of defined objectives, since there is an organic connection between both of them. The different moments
of predicted evaluation, as well as individual homework projects, allow to measure, in a progressive manner, the
coherence between programmatic content and the objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia seguida na cadeira é baseada em:
. método expositivo para as aulas teóricas usando o Dev C para de uma forma colaborativa serem criados programas
em C de forma incremental. Desta forma os alunos criam e assistem à concepção e correcção de código C,
. método criativo de projecto e exercícios, nas aulas práticas, para que os alunos autonomamente sejam confrontados
com problemas para os quais têm que conceber soluções. Nestas aulas recorre-se também a programas de concepção
e desenho de algoritmos.
Avaliação:
Prova teórica=20 % da AF; Prova prática=30 % da AF; Trabalho=30% da AF; Assiduidade=10% da AF; A. Continua =10
% da AF

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of these subjects is based on:
. Expository methodfor theoretical classes using Dev C to create incremental programmes in C, in a collaborative
manner. This allow the students to create and assist the conception and correction of the C code,
. creative method of the project and exercises, in practical classes, so that the students are autonomously confronted
with problems they have to solve. In these classes, we also resort to conception programmes and logarithm design.
Evaluation:
Theoretical test=20% weight; Practical test=30% weight; Project=30% weight; Attendance=10% weight; Continuous
evaluation=10% weight

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza- se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais de análise de algoritmos e sua implementação
em linguagem imperativa).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching-learning methodologies value the development of communication skills (written and oral) and the
organisation and management of team work through active problem based learning methodologies.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self—evaluation) and quantitative (individual
work in algorithm analysis and its implementation in imperative language) criteria.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•H. Abelson, G. Sussman, J. Sussman,"Structure and Interpretation of Computer Programs” (2nd edition), 1996
•João Pavão Martins, Maria dos Remédios Cravo, "Programação em scheme”, IST Press, Colecção Ensino da Ciência e
da Tecnologia, 2004;
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•Luís Manuel Dias Damas, “Linguagem C", 5º Edição, Damas, Luís Manuel Dias, FCA 2005

Anexo IX - Fundamentos da Física / Fundamentals of Physics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos da Física / Fundamentals of Physics

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Rogério Pereira Cardoso

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Competências teórico-práticas pata compreender e elaborar projectos de pesquisa em Engenharia Informática.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Theoretical-practical competences to understand and elaborate research projects in Computer Engineering.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Sistemas de Medidas
2. Cinemática I: Movimento em uma dimensão
3. Cinemática II: Movimento em duas e três dimensões
4. As Leis de Newton
5. Forças de Atrito
6. Trabalho e Energia
7. Sistemas de Particulas e conservação do Momento Linear

6.2.1.4. Syllabus:
1. Measure Systems
2. Kinematics I: Movement in one dimension
3. Kinematics II: Movement in two and three dimensions
4. Newton’s Laws
5. Drag Forces
6. Work and Energy
7. Particle Systems and conservation of Linear Momentum

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Em primeiro lugar a escolha da Física justifica-se por ser a linguagem que permite expressar afirmações sem
ambiguidade e com a máxima economia de termos.
A sua adequação à tradução das leis quantitativas e à dedução de novos resultados está confirmada desde o século
XVI.
A construção do programa foi feita consultando obras de especialistas internacionais em Ciências da Computação.
Esta consulta revela que são exigíveis conhecimentos de Física Básica nomeadamente mecânica

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In the first place, the choice of Physics is justified for being a language that allows expressing affirmations without
ambiguity and with maximum economy of terms.
Its adequacy to the translation of quantitative laws and deduction of new results has been confirmed since the 16th
century.
The construction of the programme was based on works from international specialists in Computer Sciences. This
consultation reveals that knowledge in Basic Physics, namely mechanics are demandable.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é expositivo e estruturante com elaboração manual de todo o texto no quadro e com o máximo pormenor
explicativo. São feitas algumas demonstrações para ilustrar o método característico da Física mas a preocupação
dominante consiste em definir claramente os termos utilizados, enunciar com precisão os teoremas e procurar a
visualização gráfica dos seus conteúdos.
As aulas são teórico-práticas. Após cada conceito são dados exemplos que esclarecem a noção teórica e realizam a
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sua operacionalização.
A avaliação é contínua e constituída por dois testes escritos mistos (escolha múltipla e questões abertas). A escala é
de zero a vinte, com 10% para os parâmetros de participação, pontualidade e assiduidade.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching is of a displaying and structuring nature with a manual elaboration of the entire text on the blackboard and
with maximum explicative detail. We proceed with some demonstration to illustrate the characteristic method of
Physics, but the main concern consists in clearly defining used terms, enunciate the theorems with precision and
achieve a graphic visualisation of its content.
These are theory-practice classes. After each concept, the students are provided with examples that clarify the
theoretical notion and conduct its operation.
The evaluation is continuous and consists of two written and mixed tests (multiple choice and open questions). The
scale ranges from zero to twenty, with 10% weight for participation, punctuality and attendance parameters.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A exposição é construída passo a passo perante os alunos e em permanente diálogo com eles. A assimilação inicial de
uma linguagem simbólica complexa dos conceitos da Mecânica Clássica ,fica assim facilitada e exemplificada. Os
discentes precisam apenas de reflectir sobre as notas das aulas, familiarizarem-se intensamente com os conteúdos e
praticarem o método de questionamento lógico contínuo que lhes é transmitido pela acção do professor na aula.
Como prática de pesquisa autónoma são dadas indicações de palavra-chave e endereços electrónicos relevantes.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The display is constructed step by step to the students and in permanent dialogue with them. The initial assimilation of
a complex symbolic language of the concepts of Classic Mechanics is therefore facilitated and exemplified. The
students only need to reflect on grades in classes, intensely familiarise with content and practice the method of
continuous logical questioning that is conveyed to them by the lecturer in class.
To practice autonomous research they are provided with key word information and relevant electronic addresses.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•Paul Tipler, Física: Vol.1 (Mecânica), Editorial Guanabara, Rio de Janeiro, 1994.
•Resnick, R. Halliday D., Krane K., PHYSICS, New York, Wiley, 2004
•Bueche e Hecht, Física, Schaum’s Outlines, McGraw Hill, 2001.

Anexo IX - Arquitectura de Computadores / Computer Architecture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Computadores / Computer Architecture

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco José de Melo Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina insere-se no plano geral de formação em programação e sistemas da licenciatura e tem como principais
objectivos fornecer aos alunos um conjunto de conhecimentos gerais e específicos sobre os diversos blocos e
elementos que constituem um computador. Estes conhecimentos são reforçados pela aprendizagem de sistemas de
numeração e de programação Assembly 486/Pentium.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The course focuses on the general plan for training in programming and systems degree and has as main objectives to
provide students with a set of general and specific knowledge about the various blocks and elements that constitute a
computer. These skills are reinforced by learning numbering systems and programming 486/Pentium Assembly.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Sistemas de numeração: conversão entre bases.
Sistemas de numeração: operações aritméticas em diferentes bases.
Tipo de organização de computadores e sistemas computacionais: SISD, SIMD, MISD, MIMD.
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Tipo de organização de memória: memória privada, memória partilhada, redes de interligação.
Introdução aos componentes básicos de um computador digital: CPU, memória, barramento, dispositivos de E/S.
Representação de dados: cadeias de caracteres, números inteiros positivos e negativos
Números em vírgula flutuante
Circuitos multiplicador
Circuito divisor e ALU de vírgula flutuante
Assembly 486/Pentium: variáveis, contantes, instruções gerais
Hierarquia de memórias num computador digital. Registos e memória central.
Memória associativa (cache) e memória de massa.

6.2.1.4. Syllabus:
Numbering systems: conversion between bases.
Numbering systems, arithmetic in different bases.
Type of organization of computers and computer systems: SISD, SIMD, MISD, MIMD.
Type of memory organization: private memory, shared memory, interconnection networks.
Introduction to the basic components of a digital computer: CPU, memory, bus, device I / O.
Representation of data: strings, integers, positive and negative
Floating-point numbers
Multiplier circuits
Divider circuit and floating point ALU
Assembly 486/Pentium: variables, constants, general instructions
Hierarchy of memories in a digital computer. Registers and main memory.
Associative memory (cache) and mass memory.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão devidamente alinhados visto que representam completamente os objectivos da
unidade, preservando, no entanto as características de cada grupo de alunos, definindo, em cada caso, o docente, as
necessidades de possível encurtamento ou alargamento dos conteúdos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are properly aligned as completely represent the objectives of unity, preserving, however the
characteristics of each group of students, defining in each case, the teacher, the needs for possible extension or
shortening of contents.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Caracterização dos objectivos e programa
A – Distribuição percentual estimada do conteúdo científico e tecnológico.
Componente científica : 50%
Componente tecnológica : 50%
Caracterização dos objectivos e programa
B – Resultados expectáveis (outcomes) – em conformidade com os critérios EUR-ACE
Entender o funcionamento dos computadores, de uma perspectiva microscópica até uma perspectiva macroscópica.
Reconhecimento das potencialidades e limitações de um computador. Entendimento da forma como interagem os
diversos elementos da estrutura/arquitectura de um computador.
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Characterization of the objectives and program
A - Distribution estimated from scientific and technological content.
Scientific component: 50%
Technological component: 50%
Characterization of the objectives and program
B - Expected results (outcomes) - in accordance with the criteria EUR-ACE
Understand the workings of computers, from a microscopic to a macroscopic perspective. Recognition of the potential
and limitations of a computer. Understanding how the interaction of various elements of the structure / architecture of a
computer.
The assessment in this course is composed of at least two times of assessment (written and / or oral preparation and
presentation of individual and / or group) and is governed by the Rules of Assessment of Knowledge Ismat; available in
http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It asked students to continually provide feedback on the performance of teaching.
Meetings are held at the end of semester which calls the class representatives to assess teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
INTEL – IA-32 Intel® Architecture Software Developer's Manual, Volume 1: Basic Architecture [Em linha]. Colorado
Springs : INTEL, 2004.
INTEL – IA-32 Intel® Architecture Software Developer's Manual, Volume 2A: Instruction Set Reference, A-M [Em linha].
Colorado Springs : INTEL, 2004.
INTEL – IA-32 Intel® Architecture Software Developer's Manual, Volume 2B: Instruction Set Reference, N-Z [Em linha].
Colorado Springs : INTEL, 2004.
INTEL – IA-32 Intel® Architecture Software Developer's Manual, Volume 2B: Instruction Set Reference, N-Z [Em linha].
Colorado Springs : INTEL, 2004.
Tanenbaum, Andrew S. – "Structured Computer Organization", Prentice-Hall, 1990.System Programming Guide [Em
linha]. Colorado Springs : INTEL, 2004.
Tanenbaum, Andrew S. – "Structured Computer Organization", Prentice-Hall, 1990.
Delgado, José; Ribeiro, Carlos - Arquitectura de Computadores, FCA, Lisboa, 2008.
M. M. Mano, C. Kime – Logic and Computer Design Fundamentals, Prentice-Hall International, 1997.

Anexo IX - Algoritmia / Algorithms

6.2.1.1. Unidade curricular:
Algoritmia / Algorithms

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ricardo Lienhard Mendonça

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina insere-se no plano geral de formação em programação e sistemas da licenciatura e tem como principais
objectivos fornecer aos alunos um conjunto de conhecimentos sobre como resolver problemas clássicos de
programação. Esses problemas incluem o armazenamento de dados em estruturas estáticas ou dinâmicas (vectores,
listas, árvores) e a manipulação desses dados: inserção, remoção, alteração, pesquisa e ordenação.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The subject is inserted in a general plan of the degree's training in systems and programming and has as main
objectives providing students knowledge on solving classic programming problems. These problems include the
storing of data in static or dynamic structures (vectors, lists, trees) and the manipulation of these data: Insertion,
removal, alteration, research and sorting.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Introdução: Algoritmia e a modelação de Programas
a.O que é um Algoritmo ? - A noção formal;
b.Características de um Algoritmo;
c.Modelação e resolução de problemas;
d.Componentes de um Algoritmo;
e.Linguagens de representação Algorítmica;
f.Métodos de Concepção Algoritmia.
2.Representação e Notação Algorítmica
a.Pseudocódigo;
b.Notação Logarítmica;
c.Estruturas lógicas de um Algoritmo;
d.Modularização;
e.Fluxogramas;
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f.Diagramas de Nassi Schneiderman;
g.Prova e Teste de Algoritmos.
3.Algoritmos de Ordenação
a.Bublle sort;
b.Quick sort;
c.Selection sort;
d.Insertion sort;
e.Análise comparativa do desempenho.
4.Algoritmos de Pesquisa
a.Pesquisa Linear
b.Pesquisa Binária;
c.Análise comparativa do desempenho.
5.Pilhas
6.Filas
7.Estruturas de dados lineares
a.Tipo de listas;
b.Variáveis Ponteiro.
8.Estruturas de dados não lineares
a.Árvores;
b.Grafos.

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction: Algorithms and modelling of Programs
a. What’s an Algorithm? - The formal notion;
b. Characteristics of an Algorithm;
c. Modelling and problem solving;
d. Components of an Algorithm;
e. Algorithmic representation languages;
f. Methods for Algorithmic Conception.
2. Algorithmic Representation and Notation
a. Pseudo-code;
b. Logarithmic Notation;
c. Logic Structures of an Algorithm;
d. Modularisation;
e. Flowcharts;
f. Nassi Schneiderman Diagrams;
g. Proof and Test of Algorithms.
3.Sorting Algorithms
a.Bublle sort;
b.Quick sort;
c.Selection sort;
d.Insertion sort;
e. Comparative analysis of performance.
4.Research Algorithms
a.Linear Research
b.Binary Research;
c. Comparative analysis of performance.
5. Piles:
6. Queues
7. Structure of linear data
a.Type of lists;
b.Pointer Variables.
8. Structure of non linear data
a.Trees;
b.Graphs.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O conteúdos programáticos foram definidos ordenados e testados de molde à prossecução dos objectivos definidos
para a disciplina

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The programmatic contents were defined, sorted and tested in order to fulfil the goals defined for the subject
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6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição da matéria é efectuada apelando à participação activa dos alunos, isto é recorrendo sempre a processos
intuitivo activo e ao modo simultâneo individualizado. São apresentados exemplos concretos e os alunos são
conviados a analisarem com o Professor os conceitos envolvidos nos exemplos, surgindo desta forma, de modo
natural as definições e respectivas proposições. São apresentados exemplos e contra-exemplos ilustrativos quer dos
conceitos quer dos resultados.
Nas aulas T/TP, os alunos são convidados a analisar e a resolver problemas envolvendo os conceitos apresentados nas
aulas teóricas. Neste trabalho, os alunos são acompanhados pelo docente que analisam com os alunos as suas
propostas de resolução. Os alunos são fortemente encorajados a experimentar várias estratégias de resolução,
permitindo deste modo que aluno utilize o erro de forma construtiva.
Prova teórica=20 % da AF; Prova prática=30 % da AF; Trabalho=30% da AF; Assiduidade=10% da AF; A. Continua =10
% da AF

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The display of content is conducted by appealing for an active participation on behalf of the students, resorting to
intuitive and active processes and an individualised simultaneous mode. We present specific examples and the
students are invited to analyse concepts involved in the examples together with the Lecturer, which causes for the
definitions and respective propositions to appear in a natural manner. We also present examples and counter examples
that illustrate concepts and results.
In theoretical and practical classes, the students are invited to analyse and solve problems involving concepts
presented in theoretical classes. In this work, the students are tutored by the lecturer who analyses their proposals of
solution. The students are heavily encouraged to experiment several solution strategies, which allows the use of error
in a constructive manner.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Apelando sempre à intervenção/crítica dos alunos, e aceitando as variadas sugestões o docente passa ao aluno a
sensação de se sentir implicado no binómio ensino aprendizagem.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
We always appeal for the intervention/criticism on behalf of the students and, by accepting several suggestions, the
lecturer conveys a feeling of presence for the student in the teaching-learning process.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Cormen, TH, CE Leiserson, RL Rivest e C Stein, Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2ª edição, 2001
- Damas, Luís Manuel Dias, Linguagem C, FCA, 2005
- D. Harel ;Y. Feldman, Algoritmics : The Spirit of Computing, Addison Weley, 2004
- Vasconcelos, José Braga de; Carvalho, João Vidal de, Algoritmia e Estrutura de Dados – Programação nas linguagens
C e Java, Centro Atlântico, 1º Edição, 2005;
-Kruse, Robert L; Data Structures and Program Design; Prentice Hall, New Jersey, 1997.

Anexo IX - Linguagens de Programação I / Programming Languages I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Linguagens de Programação I / Programming Languages I

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Ricardo José Rebelo de Sousa

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O objectivo desta disciplina é fornecer aos futuros Engenheiros Informáticos a base de trabalho para que no futuro se
adaptem sem problemas às diferentes linguagens de programação. Complementando o que foi leccionado na disciplna
de Fundamento de Programação, o aluno deverá no final da leccionação dominar conceitos avançados de programação
em C, bem como conhecer os rudimentos do paradigma da programação orientada a objectos

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The objective of this subject is to provide the future Computer Engineers with a foundation, so they can easily adapt to
different programming languages in the future. Complementing what has been lectured in the subject of Fundamentals
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of Programming, at the end of the subject, the student should be able to master advanced concepts of programming in
C, as well as understand the basics of programming paradigm oriented towards objects

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Em liguagem imperativa
a. Ficheiros;
b.Estruturas;
c. Memória Dinâmicas;
d. Manipulação de pilhas;
e. Manipulação de filas;
f. Manipulação de listas;
g. Aspectos avançados da Linguagem C
2.Introdução ao paradigma da programação com objectos.
a.Linguagem C#

6.2.1.4. Syllabus:
1. In imperative language
a. Files;
b.Structures;
c. Dynamic Memory
d. Manipulation of piles;
e. Manipulation of queues;
f. Manipulation of lists;
g. Advanced aspects of C Language
2.Introduction to the programming paradigm with objects.
a.Language C#

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Os diferentes momentos de
avaliação previstos, bem como o trabalhos individuais de casa previstos, permitem aferir, de forma paulatina, a
coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The referred programmatic content, in terms of generic and posterior development scope, point towards the
consecution of defined objectives, since there is an organic connection between both of them. The different moments
of predicted evaluation, as well as individual homework projects, allow to measure, in a progressive manner, the
coherence between programmatic content and the objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia seguida na cadeira é baseada em:
. método expositivo para as aulas teóricas usando compiladores de C e C# para de uma forma colaborativa serem
criados programas de forma incremental.
. método criativo de projecto e exercícios, nas aulas práticas, para que os alunos autonomamente sejam confrontados
com problemas para os quais têm que conceber soluções.
Avaliação:
Prova teórica=20 % da AF; Prova prática=30 % da AF; Trabalho=30% da AF; Assiduidade=10% da AF; A. Continua =10
% da AF

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of this subject is based on:
. expository methodfor theoretical classes using C and C# compilers, to create incremental programmes, in a
collaborative manner.
. creative method of the project and exercises, in practical classes, so that the students are autonomously confronted
with problems they have to solve.
Evaluation:
Theoretical test=20% weight; Practical test=30% weight; Project=30% weight; Attendance=10% weight; Continuous
evaluation=10% weight
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais e a
organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em problemas
(“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais de programação com alguma complexidade ).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching-learning methodologies value the development of communication skills and the organisation and
management of team work, through active problem based learning methodologies.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual
programming assignments with some complexity) criteria.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- "C Primer Plus" – 5ªEdição, Stephen Prata, editora: SAMS, 2005, USA
- "The C Programming Language" – 2ªEdição, Brian W. Kernigham, Dennis Ritchie, Prentice Hall, Inc., 1988, USA
- "Práticas de C# - Algoritmia e Programação Estruturada", Adelaide Carvalho, Fca 2005

Anexo IX - Matemática Discreta / Discrete Mathematics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática Discreta / Discrete Mathematics

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Luís Miguel de Freitas Bernardino

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
As regras de lógica, os processos de contagens e o estudo de grafos são aspectos fundamentais ao trabalho de um
engenheiro informático, pelo que devem fazer parte da sua formação.
Nesta unidade curricular são também abordadas algumas somas clássicas as quais, conjuntamente com os temas
anteriormente referidos, são necessárias ao nível do estudo de Probabilidades e Estatística, da Matemática e da própria
Engenharia Informática
Esta unidade curricular vai, ainda, permitir um desenvolvimento adequado do raciocínio dedutivo.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The rules of logics, the counting processes and the study of graphs are fundamental aspects of the work of a
computerised engineer, and therefore are essential for their training.
In this curricular unit we also approach classical sums which, together with previously referred themes, are necessary
for the level of the study of Probability and Statistics, Mathematics and Computer Engineering
This curricular unit will also allow an appropriate development of deductive reasoning.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Lógica – Breve estudo
Fundamentos: Definições básicas, operações binárias e princípios fundamentais.
Análise semântica de argumentos: Operações lógicas; tabelas de verdade; validade de um argumento.
2.Contagens
Generalidades sobre funções: Injectiva, sobrejectiva e bijectiva;
Conjuntos finitos: Cardinalidade de um conjunto finito;
Princípio de Indução;
Processos de contagens;
Igualdades Binomiais.
3.Somas
Notação : Requisitos lógicos; regras básicas de transformação
4.Grafos
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Definições básicas;
Representação de grafos por matrizes;
Conexidade, componentes conexas;
Caminho e circuito de Euler;
Caminho mais curto – Algoritmo de Dijkstra;
Afectação – Algoritmo húngaro;
Algoritmos para tomada de decisão.

6.2.1.4. Syllabus:
1.Logics – Brief study
Fundamentals: Basic definitions, binary operations and fundamental principles.
Semantic analysis of arguments: Logical operations; truth tables; validity of an argument.
2.Countings
Generality of functions: Injective, surjective and bijective;
Finite sets: Cardinality of a finite set;
Principle of Induction;
Process of countings;
Binomial equalities.
3.Sums
Notation: Logical requirement; basic rules of transformation
2.Graphics
Basic definitions;
Representation of graphics by matrices;
Connected space, connected components;
Euler path and circuit
Shorter path – Dijkstra’s algorithm
Affectation – Hungarian algorithm;
Algorithms for decision making.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos abordados nesta unidade curricular foram definidos tendo em conta os objectivos norteadores da
mesma.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The content approached in this curricular unit was defined according to traced objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição da matéria é efectuada apelando à participação activa dos alunos. São apresentados exemplos concretos
os quais são analisados pelos alunos em conjunto com o Professor. Desta forma, os conceitos, as definições e
respectivas proposições envolvidos nos exemplos, surgem de modo natural. São também apresentados exemplos e
contra-exemplos ilustrativos quer dos conceitos quer dos resultados.
As aulas têm um carácter teórico-prático, sendo analisados e resolvidos problemas que envolvem os conceitos
apresentados na parte teórica. Neste trabalho, os alunos são acompanhados pelo docente que analisa com estes as
suas propostas de resolução. Os alunos são fortemente encorajados a experimentar várias estratégias de resolução,
permitindo, deste modo, que o erro seja utilizado de forma construtiva.
Avaliação:
- 3 frequências presenciais - 30% cada uma.
- Assiduidade e trabalho na aula - 10%.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The display of content is conducted by encouraging active participation of students. We present specific examples that
are analysed by the students with lecturer's help. Therefore, the concepts, definitions and respective propositions
involved in the examples occur in a natural manner. We also present examples and counter examples that illustrate
concepts and results.
The classes are of theory-practice nature, involving analysis and solution of problems that involve concepts presented
in theoretical classes. In this work, the students are tutored by the lecturer who analyses their proposals of solution.
The students are heavily encouraged to experiment several solution strategies, which allows the use of error in a
constructive manner.
Evaluation:
- 3 attending tests - 30% weight each;
- Attendance and work in class - 10%
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As actividades propostas possibilitam a compreensão, dos conceitos e o domínio dos processos relacionados com os
conteúdos programáticos definidos para esta unidade curricular.
Por outro lado, tanto a interacção aluno professor, verificada na análise das tarefas propostas, bem como o estímulo ao
recurso a várias estratégias de resolução de um mesmo problema, potencia o desenvolvimento do raciocínio dedutivo.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The proposed activities allow the comprehension of concepts and mastering the processes related with the
programmatic content defined for this curricular unit.
On the other hand, the student teacher interaction verified in the analysis of proposed tasks as well as the
encouragement to resort to various strategies to solve the same problem, tends to empower the development of
deductive reasoning.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•Bernardino, Luís, Apontamentos sobre Matemática Discreta, ISMAT, Portimão 2010.
•Wiitala, Stephen A., Discrete Mathematics – A Unified Approach, Mc Graw Hill, Singapura 1987 – ISBN 0-07-070169-5.
•Cardoso, Domingos Moreira et allii, Matemática Discreta, Escolar Editora, Lisboa 2009 – ISBN 978-972-592-237-8.

Anexo IX - Matemática II / Matemathics II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática II / Matemathics II

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Rogério Pereira Cardoso

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Competências teórico-práticas pata compreender e elaborar projectos de pesquisa em Engenharia Informática.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Theoretical-practical competences to understand and elaborate research projects in Computer Engineering.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Primitivas e integrais
Primitivação directa, por partes e por substituição. Primitivação de funções racionais. Integral de Riemann. Teorema
fundamental. Fórmula de Barrow. Aplicação ao cálculo de áreas. Integrais impróprios.
Limites e continuidade de funções reais de várias variáveis reais
Definição de limite de uma função de várias variáveis. Limites iterados e direccionais. Continuidade. Propriedades das
funções contínuas.
Cálculo diferencial
Definição derivada direccional. Derivadas parciais. Diferenciabilidade. Equação do plano tangente. Derivada das
funções composta e inversa. Derivadas de ordem superior à primeira. A matriz Hessiana. Classificação de formas
quadráticas. Máximos, mínimos e pontos de sela. Extremos condicionados. Método dos multiplicadores de Lagrange.

6.2.1.4. Syllabus:
Primitives and integrals
Direct primitivation, in parts and by substitution. Primitivation of rational functions. Riemann Integral. Fundamental
theorem. Barrow’s Formula. Application of the calculus of areas. Improper integrals.
Limits and continuity of functions with real variable
Definition of the limit of a function with several variables. Iterated and directional limits. Continuity. Properties of
continuous functions.
Differential Calculus
Directional derivative definition. Partial derivatives. Differentiability. Equation of the tangent plane. Derivatives of
composed and inverse functions. Higher order derivates of the first order. The Hessian matrix. Classification of
quadratic forms. Maximums, minimums and saddle points. Conditioned extremes. Method of Lagrange multipliers.
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Em primeiro lugar a escolha da Matemática justifica-se por ser a linguagem que permite expressar afirmações sem
ambiguidade e com a máxima economia de termos.
A sua adequação à tradução das leis quantitativas e à dedução de novos resultados está confirmada desde o século
XVI.
A construção do programa foi feita consultando obras de especialistas internacionais em Ciências da Computação.
Esta consulta revela que são exigíveis conhecimentos de Análise Real (Derivação e Integração), Álgebra Linear (Cálculo
Matricial) e Matemática Discreta. Estas três áreas são objecto de três disciplinas e a presente justificação refere-se à
área de Análise Real, disciplinas Matemática I e II.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
In the first place, the choice of Mathematics is justified for being a language that allows expressing affirmations without
ambiguity and with maximum economy of terms.
Its adequacy to the translation of quantitative laws and deduction of new results has been confirmed since the 16th
century.
The construction of the programme was based on works from international specialists in Computer Sciences. This
query reveals the knowledge demands of Real Analysis (Derivation and Integration), Linear Algebra (Matrix Calculus)
and Discrete Mathematics. These three areas are the object of study of these three subjects and the present
justification refers to the area of Real Analysis, subjects Mathematics I and II.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é expositivo e estruturante com elaboração manual de todo o texto no quadro e com o máximo pormenor
explicativo. São feitas algumas demonstrações para ilustrar o método característico da Matemática, mas a preocupação
dominante consiste em definir claramente os termos utilizados, enunciar com precisão os teoremas e procurar a
visualização gráfica dos seus conteúdos.
As aulas são teórico-práticas. Após cada conceito são dados exemplos que esclarecem a noção teórica e realizam a
sua operacionalização.
A avaliação é contínua e constituída por dois testes escritos mistos (escolha múltipla e questões abertas). A escala é
de zero a vinte, com 10% para os parâmetros de participação, pontualidade e assiduidade.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching is of a displaying and structuring nature with a manual elaboration of the entire text on the blackboard and
with maximum explicative detail. We proceed with some demonstration to illustrate the characteristic method of
Mathematics, but the main concern consists in clearly defining used terms, enunciate the theorems with precision and
achieve a graphic visualisation of its content.
These are theory-practice classes. After each concept, the students are provided with examples that clarify the
theoretical notion and conduct its operation.
The evaluation is continuous and consists of two written and mixed tests (multiple choice and open questions). The
scale ranges from zero to twenty, with 10% weight for participation, punctuality and attendance parameters.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A exposição é construída passo a passo perante os alunos e em permanente diálogo com eles. A assimilação inicial de
uma linguagem simbólica complexa como a Matemática fica assim facilitada e exemplificada. Os discentes precisam
apenas de reflectir sobre as notas das aulas, familiarizarem-se intensamente com os conteúdos e praticarem o método
de questionamento lógico contínuo que lhes é transmitido pela acção do professor na aula.
Como prática de pesquisa autónoma são dadas indicações de palavra-chave e endereços electrónicos relevantes.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The display is constructed step by step to the students and in permanent dialogue with them. The initial assimilation of
a complex symbolic language such as Mathematics is therefore facilitated and exemplified. The students only need to
reflect on grades in classes, intensely familiarise with content and practice the method of continuous logical
questioning that is conveyed to them by the lecturer in class.
To practice autonomous research they are provided with key word information and relevant electronic addresses.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Introdução à Análise Matemática, J. Campos Ferreira, Gulbenkian, 1987
- Fundamentos de Análise Infinitesimal, M.S.R: Figueira, Faculdade de Ciências de Lisboa, 1996
- Lições de Cálculo Diferencial e Integral-Volumes 1 e 2, A. Ostrowski, Gulbenkian, 1967
- Análise em Rn, Luís Sanchez, Faculdade de Ciências de Lisboa, 2004
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Anexo IX - Processamento de Sinal / Signal Processing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Processamento de Sinal / Signal Processing

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Cristiane da Silva Ferreira Nunes

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O principal objectivo da disciplina é o de transmitir aos alunos os conceitos e as ferramentas fundamentais para o
processamento de sinais em tempo discreto. Pretende-se:
-introduzir os fundamentos da Teoria dos Sinais e dos Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo Discreto
-desenvolver uma compreensão abrangente dos principais conceitos de processamento de sinais
-saber utilizar as mais importantes ferramentas para o tratamento de sequências numéricas

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The main objective of the course is to give students the fundamental concepts and tools for signal processing in
discrete time. Aims to:
- Introduce the fundamentals of the Theory of Linear Systems and Signals and the Discrete Time Invariant
- Develop a comprehensive understanding of key concepts of signal processing
- Learn to use the most important tools for the treatment of numerical sequences

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Sinais e sistemas;
Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLITs) Discretos;
Transformada Z;
Transformada de Fourier Discreta;
Resposta no Tempo de SLITs Discretos e Causais

6.2.1.4. Syllabus:
Signals and systems;
Systems and Linear Time Invariant (Slits) Discrete;
Z transform;
Discrete Fourier Transform;
Time Response of Slits and Discrete Causal

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão devidamente alinhados visto que representam completamente os objectivos da
unidade, preservando, no entanto as características de cada grupo de alunos, definindo, em cada caso, o docente, as
necessidades de possível encurtamento ou alargamento dos conteúdos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are properly aligned as completely represent the objectives of unity, preserving, however the
characteristics of each group of students, defining in each case, the teacher, the needs for possible extension or
shortening of contents.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1 - Perante uma situação concreta, o aluno deve, por mera observação, saber extrair algumas características
qualitativas do sinal em causa, nomeadamente, as referentes a periódico/aperiódico, determinístico/aleatório e
ocupação frequencial, de forma a decidir quais as ferramentas adequadas de análise e modelação a utilizar.
2 - Usar, com destreza, a) os métodos de análise adequados, nomeadamente, os de análise espectral; b) criação de
modelos lineares, nomeadamente, auto-regressivos.
3 – Saber usar e projectar sistemas lineares que permitam separar sinais em componentes mais simples para facilitar o
seu estudo e processamento.
Os alunos são fomentados a manter um contacto continuado com os docentes no sentido de identificarem as suas
necessidades especiais. Adicionalmente, são realizadas sessões de atendimento presencial e electrónico onde
regularmente se pede aos alunos que de forma continua localizem as suas dificuldades.
Avaliação:
•Uma prova escrita
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•Trabalhos em grupos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
1 - In a concrete situation, the student should, by mere observation, learn to draw some qualitative characteristics of the
sign in question, in particular those concerning the periodic / aperiodic, deterministic / random Frequency and
occupation in order to decide which tools are appropriate analysis and modeling using.
2 - Use with dexterity, a) the appropriate methods of analysis, namely, the spectral analysis, b) creation of linear
models, namely autoregressive.
3 - Know how to use and designing linear systems that allow separation of signals into simpler components to facilitate
their study and processing.
Students are encouraged to maintain a continuous contact with teachers in order to identify their special needs.
Additionally, sessions are conducted face and electronic service which regularly asks students to continuously locate
their difficulties.
Rating:
• A written
• Group work

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It asked students to continually provide feedback on the performance of teaching.
Meetings are held at the end of semester which calls the class representatives to assess teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Lourtie, “Sinais e Sistemas”, Escolar Editora, 2007.
A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, “ Signals and Systems”, Prentice-Hall, 1997.
H. P. Su, “Sinais e Sistemas”, Bookman, 2004.
A. Oppenheim, R. Schafer, “Discrete-Time Signal Processing”, Prentice-Hall, 1999

Anexo IX - Sistemas Digitais / Digital Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Digitais / Digital Systems

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco José de Melo Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreensão e capacidade de utilização dos conceitos e tecnologias utilizadas em Electrónica Digital. Primeiros
contactos com um Laboratório de Electrónica e ferramentas básicas de diagnóstico em análise de circuitos de
pequena/média complexidade. Projecto/análise de circuitos combinatórios e sequênciais usando circuitos integrados
comerciais. Domínio de ferramentas de ajuda ao projecto – CAD. Experiência na Implementação de protótipos de
circuitos digitais

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding and handling of the concepts and technologies used in Digital Electronics. Initial contacts with a
Laboratory of Electronics and basic diagnostic tools in circuit analysis of small / medium complexity. Design / analysis
of combinational circuits and sequential circuits using integrated business. Domain Tools project support - CAD.
Experience in the Implementation of prototypes of digital circuits

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
CIRCUITOS LÓGICOS BÁSICOS (10%).
Funções 'AND' e ' OR '.
Portas' NAND' e ' NOR '
ÁLGEBRA DE BOOLE (15%).
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Teoremas Boole; Dual.
De Morgan.
Simplificação.
Logigramas.
FUNÇÕES LÓG. (20%).
Mintermos e Maxitermos.
Mapas de Karnaugh;
Implicantes; Implicantes Primos Essenciais.
Formas Conj. e Disj.;
Indiferenças;
CIRCUITOS COMBINATÓRIOS BÁSICOS –LSI (5%).
TTL 74XXX;
Tempos de atraso;
“Fan-Out”.
Totem-Pole, Tri-State e Open Collector.
Compar. de Tecn.: LS, ALS, S, F, CMOS e HCT.
CIRCUITOS COMBINATÓRIOS MSI (10%)
Descodif. e codif..
Somador.
Multiplexers e Demultipl.
CIRCUITOS DIGITAIS COM MEMÓRIA (10%).
Circuitos com realimentação.
O latch SR;
“Master-Slave”.
Flip-Flop; Tipos D, JK e T.
Contad. Assínc. e sínc.
SÍNTESE DE CIRCUITOS SEQUÊNCIAIS (25%).
Diagramas de estado
Máq. de Mealy e Moore.

6.2.1.4. Syllabus:
BASIC LOGIC CIRCUITS (10%).
Functions 'AND' and 'OR'.
Gates 'NAND' and 'NOR'
Boolean algebra (15%).
Boolean theorems; Dual.
De Morgan.
Simplification.
Logigramas.
Log functions. (20%).
Minterms and maxiterms.
Karnaugh maps;
Implicants, prime and Essential.
Conjunctive forms. and Disjunctive.;
Indifference;
Combinational circuits, LSI BASICS (5%).
TTL 74XXX;
Delay times;
"Fan-Out."
Totem-Pole, Tri-State and Open Collector.
Compar. techno.: LS, ALS, S, M, and HCT CMOS.
MSI combinational circuits (10%)
Decoder. and encoder ..
Adder.
Multiplexers and demultiplexers.
DIGITAL CIRCUITS WITH MEMORY (10%).
Circuits with feedback.
The SR latch;
"Master-Slave."
Flip-Flop; Types D, JK and T.
Counters Assync. and sync.
SYNTHESIS OF SEQUENTIAL CIRCUITS (25%).
State diagrams
Machines Moore and Mealy.
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6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão devidamente alinhados visto que representam completamente os objectivos da
unidade, preservando, no entanto as características de cada grupo de alunos, definindo, em cada caso, o docente, as
necessidades de possível encurtamento ou alargamento dos conteúdos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are properly aligned as completely represent the objectives of unity, preserving, however the
characteristics of each group of students, defining in each case, the teacher, the needs for possible extension or
shortening of contents.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia Ensino/Aprendizagem descrevendo, nomeadamente, os métodos inovadores:
Introdução das Novas Tecnologias e Simulação.

Avaliação:
•Uma prova escrita (50%)
•Trabalhos em grupos de 3 a 5 alunos tendo em vista a análise e projecto de circuitos digitais em função de problemas
concretos. (50%)

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology Teaching / Learning describing, in particular, the new methods:
Introduction of New Technologies and Simulation.

Rating:
•A written test (50%)

•Work in groups of 3 to 5 students with a view to analysis and design of digital circuits due to practical problems. (50%)

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It asked students to continually provide feedback on the performance of teaching.
Meetings are held at the end of semester which calls the class representatives to assess teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
- BAPTISTA, Carlos Pedro, "Fundamental dos Sistemas Digitais", Lisboa, FCA, 2002.
- Gajski, D., "Principies of Digital Design", Prentice Hall, 1997.
- Guilherme Arroz.,"Arquitectura de Computadores: dos Sistemas Digitais aos Microprocessadores", IST Press 2007
- Mano, M. Morris & KIME, Charles R, "Logic and Computer Design Fundamentals", Prentice Hall, 1997.
- Nunes, M. Serafim, "Sistemas Digitais, Presença", 1982.
- Taub, Herbert, Digital Circuits and Microprocessors, McGraw Hill, 1982
- SÊRRO, Carlos, Sistemas Digitais: Fundamentos Algébricos, IST Press; Lisboa 2003.

Anexo IX - Bases de Dados / Databases

6.2.1.1. Unidade curricular:
Bases de Dados / Databases

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tiago Miguel Pereira Candeias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina tem por objectivo permitir que, no final, o aluno fica habilitado a:
1.Compreender e saber distinguir os conceitos de Base de Dados (BD) e de Sistema de Gestão de Bases de Dados
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SGBD;
2.Realizar a análise e modelação de dados utilizando os modelos Entidade-Associação e UML;
3.Saber converter diagramas do modelo Entidade-Associação para diagramas UML e vice-versa;
4.Saber converter o modelo conceptual para o modelo relacional;
5.Saber definir o esquema de uma base de dados relacional;
6.Compreender a álgebra relacional;
7.Saber elaborar rotinas para inserir, actualizar e extrair informação de uma BD utilizando a linguagem SQL;
8.Saber especificar restrições, vistas, índices, procedimento armazenados e triggers;
9.Compreender o mecanismo de transacções;
10.Saber utilizar a linguagem de programação convencional C para elaborar consultas à BD.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This subject intends to provide the following abilities to the student:
1.Understanding and knowing how to differentiate the concepts of Database (DB) and the System of Data Base
Management (SDBM);
2.Conducting the analysis of data modulation, using the Entity-Association models and UML;
3.Knowing how to convert diagrams of the Entity-Association model for UML diagrams and vice-versa;
4.Knowing how to convert the conceptual model and relational model;
5.Knowing how to define the schematics of a relational data base;
6.Understanding the relational algebra;
7.Knowing how to elaborate routines for the insertion, update and extraction of a DB using SQL language;
8.Knowing how to specify restrictions, views, indexes, stored procedures and triggers;
9.Understanding the mechanism of transactions;
10.Knowing how to use the conventional C programming language, to elaborate DB consults.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Introdução às BDs
2.Mod. Conceptual de BDs
a.Mod. Entidade e Associação
-Diagramas
-Multiplicidade
-Associações n-árias e papéis em associação
-Hierarquia
-Entidades fracas
-Restrições
b.Diagrama UML
-Rotações
-Regras para a conversão do modelo EA em diagrama UML
3.Modelo Relacional(MR)
-Distinção entre Tabela e Relação
-Conversão do modelo EA em MR
-Dependências funcionais
i.Chaves e super-chaves
ii.Projecção de dependências funcionais
-Normalização
-Anomalias
-Forma normal de Boyce Codd
-3ª Forma normal
-Dependências multi-valor
-4.ª Forma normal
4.Álgebra Relacional
-Operações sobre conjuntos
-Remoção de linhas e colunas
-Produtos cartesianos e joins
-Álgebra relacional estendida
5.Linguagem SQL
-Esquema da base de dados
-Operações de selecção, inserção e actualização
-Joins e operações sobre conjuntos
-Sub-Consultas
-Agregações
-Views
-Índices
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-Autorização
-Restrições
-Procedimentos armazenados
-Triggers
-Transacções
6.Programação SQL

6.2.1.4. Syllabus:
1.Introduction to DBs
2.Conceptual Mod. of DBs
a.Entity and Association Mod.
-Diagrams
-Multiplicity
-N-ary associations and roles in association
-Hierarchy
-Weak entities
-Restrictions
b.UML Diagram
-Rotations
-Rules for the conversion of EA model into a UML diagram
3.Relational Model (RM)
-Distinction between Table and Relation
-Conversion of the EA model into MR
-Functional dependency
i.Keys and super keys
ii.Projection of functional dependencies
-Normalisatin
-Anomalies
-Boyce Codd normal form
-3rd normal form
-Multi-value dependencies
-4th normal form
4.Relational Algebra
-Operations of sets
-Removal of lines and columns
-Cartesian products and joins
-Extended relational algebra
5. SQL Language
-Schematics of database
-Operations of selection, insertion and update
-Joins and operations of sets
-Sub-consults
-Linkage
-Views
-Indexes
-Authorisation
-Restrictions
-Stored procedures
-Triggers
-Transactions
6.SQL Programming

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos abordados nesta unidade curricular foram analisados e definidos tendo em conta os objectivos
norteadores para a disciplina.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The content approached in this curricular unit was analysed and defined according to traced objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
De modo a optimizar o tempo disponível para a abordagem do programa, segue-se uma metodologia de ensino
segundo duas perspectivas simultâneas de abordagem: uma formal e outra aplicacional. A primeira pretende
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fundamentar o desenho da BD e os operadores de manipulação de conteúdo; a segunda parte de uma BD já
previamente implementada e povoada e assume explicitamente um carácter eminentemente aplicacional da linguagem
SQL. As duas convergirão para o fim do semestre de modo que a perspectiva formal tenha tradução prática – primeiro
na linguagem de implementação SQL, depois no desenho construção e exploração de uma BD – e a perspectiva
eminentemente prática tenha a necessária justificação teórica.
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou orais,
elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
In order to optimise available time for programme approach, we present a teaching methodology according to two
simultaneous perspectives of approach: one formal and one applicational. The first one intends to justify the DB design
and the operators of content manipulation; the second part consists of a previously implemented and populated DB
and assumes an explicit and imminent application nature of the SQL language. Both will converge at the end of the
semester, so that the formal perspective has a practical translation – first in the implementation of SQL language, and
then in the design, construction and exploitation of a DB – and the imminently practical perspective has the necessary
theoretical justification.
The evaluation in this curricular unit is comprised by two moments of evaluation (written and/or oral tests, elaboration
and presentation of individual/group work) and is governed by the Knowledge Evaluation Standard of ISMAT.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais (projectos) com apresentação oral).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual
assignments (projects) with oral presentation) criteria.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Churcher, Clare, 2007, “Beginning Database Design: From Novice to Professional”, Apress
Date, C.J., 2006, “Database In Depth: Relational Theory for Practitioners”, O'Reilly.
Elmasri, Ramez and Navathe, Shamkant B., 2006, “Fundamentals of Database Systems”, 5th Edition, Addison-Wesley.
Ullman, Jeffrey D., 1988, “Principles of Database and Knowledge-Base systems. Volume I: Classical Database

Systems”, Computer Science Press.
Date, C.J., 2009, “SQL and Relational Theory: How to Write Accurate Code”, O'Reilly.
Date, C.J. and Darwen, Hugh, 1996, “A Guide to The SQL Standard”, 4th Edition, Addison-Wesley Professional .

Anexo IX - Instrumentos de Gestão / Management Instruments

6.2.1.1. Unidade curricular:
Instrumentos de Gestão / Management Instruments

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tito Ferreira de Carvalho

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina procura dotar os alunos de uma perspectiva futura de enquadramento numa empresa e do seu
funcionamento enquanto unidade económica e social, bem como das suas condicionantes num contexto ambiental.
Fornecer, a um nível introdutório, uma visão global do contexto de inserção da empresa, com o propósito de
familiarizar os alunos com os problemas da gestão. Caracterizar, as funções, tarefas e papéis do gestor na condução
das empresas e tomada de decisão. Descrever as grandes actividades da gestão: o planeamento, a estruturação e o
controlo, bem como as funções empresariais. Dotar os alunos de conhecimentos introdutórios sobre finanças
empresariais.
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6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This subject seeks to provide the students with a future perspective of the framework of a company and its operation as
an economical and social unit, as well as their constraints in an environmental context.
Provide, in an introductory level, a global vision of the context of the insertion of a company, with the purpose of
familiarising the students with management issues. Characterise the functions, tasks and roles of the manager when
managing companies and making decisions. Describe the great activities of management: planning, structuring and
control, as well as corporate duties. Provide the students with introductory knowledge on corporate finances.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A EMPRESA
2. A ESTRATÉGIA NAS ORGANIZAÇÕES
3. A ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES
4. A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
5. NOÇÕES DE CÁLCULO FINANCEIRO
6. CONTABILIDADE E FINANÇAS

6.2.1.4. Syllabus:
1. THE COMPANY
2. STRATEGY IN ORGANISATIONS
3. THE STRUCTURE OF ORGANISATIONS
4. MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES
5. NOTIONS OF FINANCIAL CALCULUS
6. ACCOUNTING AND FINANCES

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos foram definidos, ordenados e testados de molde à prossecução dos objectivos definidos
para a disciplina.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The programmatic contents were defined, sorted and tested in order to fulfil the goals defined for the subject.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Teorização sobre os principais conceitos de gestão. Discussão em aula de conceitos. A exposição da matéria é
efectuada apelando à participação activa dos alunos, isto é recorrendo sempre a processos intuitivo activo e ao modo
simultâneo individualizado. São apresentados exemplos concretos e os alunos são convidados a analisarem com o
Professor os conceitos envolvidos nos exemplos. Nas aulas T/TP, os alunos são convidados a analisar e a resolver
problemas envolvendo os conceitos apresentados nas aulas teóricas. A nota final em avaliação contínua é constituída
pelas seguintes componentes: 1.º teste 40%, 2.º teste 40%, trabalhos de grupo 15% e assiduidade 5%. Os alunos
dispensam de exame final com nota igual ou superior a 10 valores.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Theorisation on main concepts of management. Discussion of concepts in classroom. The display of content is
conducted by appealing for an active participation on behalf of the students, resorting to intuitive and active processes
and an individualised simultaneous mode. We present specific examples and students are invited to analyse concepts
involve in the examples, with the Lecturer. In theoretical and practical classes, the students are invited to analyse and
solve problems involving concepts presented in theoretical classes. The final grade in continuous evaluations is
comprised by the following components: 1st test 40% weight, 2nd test 40% weight, group work 15% weight and
attendance 5% weight. The students that achieve a grade equal or above 10 are excused from the final exam.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
Apelando sempre à intervenção/crítica dos alunos, e aceitando as variadas sugestões, o docente passa ao aluno a
sensação de se sentir implicado no binómio ensino aprendizagem.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
We always appeal for the intervention/criticism on behalf of the students and by accepting several suggestions; the
lecturer conveys a feeling of presence for the student in the teaching-learning process.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
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-Chiavenato, Idalberto, Administração de Empresa : Uma abordagem Contigencial, Mc-Graw Hill, 1997
-Donnelly, James H. & Gibson, James L. & Ivancevich, John M., Administração (10º Edição), McGraw-Hill, 2000
-Lisboa, J. & outros, Introdução à Gestão de Organizações (2.ª Edição), Vida Económica, 2008
-Rodrigues, J. e Nicolau, I. Elementos de Cálculo Financeiro (7.ª Edição), Áreas Editora, 2003
-Silva, E. e Silva, A., SNC – Manual de Contabilidade (1.ª Edição), Rei dos Livros, 2010
-Sousa, António de, Introdução à Gestão, Editorial Verbo, 2003

Anexo IX - Linguagens de Programação II / Programming LanguagesII

6.2.1.1. Unidade curricular:
Linguagens de Programação II / Programming LanguagesII

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Joel David Valente Guerreiro

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
São objectivos desta disciplina transmitir aos alunos os conceitos fundamentais da Programação Orientada a Objectos
e ensinar os alunos a pensar em soluções para os problemas que lhes forem apresentados, com base neste
paradigma.Estes conhecimentos são aplicados com recurso à linguagem Java.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The objectives of this subject intend to convey fundamental concepts of Programming Guided to Objects to the
students and teach them how to think of solution from presented problems, based on this paradigm. This knowledge is
applied by resorting to Java language.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I – Revisões e motivação
1. Revisão de conceitos básicos de programação
1.1 Estruturas de dados
1.2 Algoritmos
1.3 Ambientes de programação
2. Problemas no desenvolvimento de programas
2.1 Projectos de grande dimensão
2.2 Clareza e reutilização de código
2.3 Organização e protecção dos dados.
II – Programação Orientada a Objectos
3. Classes e instâncias (objectos)
3.1 Dados
3.2 Funções
3.3 Construtores e destruidores
4. Encapsulamento de dados
4.1 A lógica de cada tipo de objecto
4.2 A Segurança da informação
4.3 O facilitar o desenvolvimento de programas complexos
5 Herança
5.1 Classes e sub-classes
5.2 Herança Simples (clássica)
5.3 Múltipla
6. Polimorfismo
6.1 Noção de ascendente comum
6.2 Flexibilidade
6.3 Ambiente de gestão de objectos.
7. Manipulação de objectos
7.1 Listas
7.2 Streams
7.3 Input, Output e transmissão de objectos

6.2.1.4. Syllabus:
I – Revisions and motivation
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1. Revision of basic programming concepts
1.1 Data structure
1.2 Algorithms
1.3 Programming environments
2. Problems in the development of programmes
2.1 Big dimension projects
2.2 Clarity and reuse of the code
2.3 Organisation and protection of data.
11 – Programming Guided to Objects
3. Classes and stages (objects)
3.1 Data
3.2 Functions
3.3 Constructors and destructors
4. Data encapsulation
4.1 The logics of each type of object
4.2 The Security of information
4.3 Making the development of complex programmes easier
5. Heritage
5.1 Classes and sub-classes
5.2 Simple heritage (classical)
5.3 Multiple
6. Polymorphism
6.1 Notion of common ascending.
6.3 Flexibility
6.3 Object management environment.
7. Manipulation of objects
7.1 Lists
7.2 Streams
7.3 Input, Output and object transmission

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, incluem todos os conceitos que estão na base do paradigma orientado a
objectos. A constatação de que o aluno consegue implementar um algoritmo com o paradigma orientado a objectos
constitui demonstração da eficácia do programa.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The registered programmatic content includes every concept in the basis of the paradigm guided towards objects. The
ascertainment that the student can implement an algorithm with the paradigm guided towards objects, is a
demonstration of the efficiency of the programme.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia seguida na cadeira é baseada em:
. método expositivo para as aulas teóricas usando compiladores de Java para de uma forma colaborativa serem criados
programas de forma incremental.
. método criativo de projecto e exercícios, nas aulas práticas, para que os alunos autonomamente sejam confrontados
com problemas para os quais têm que conceber soluções, tendo sempre em consideração o reúso de código.
Avaliação:
Prova teórica=20 % da AF; Prova prática=30 % da AF; Trabalho=40% da AF; Assiduidade=10% da AF.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of this subject is based on:
. expository method for theoretical classes using Java compilers, to create incremental programmes, in a collaborative
manner.
. creative method of the project and exercises, in practical classes, so that the students are autonomously confronted
with problems they have to solve, considering the reuse of the code.
Evaluation:
Theoretical test=20% weight; Practical test=30% weight; Project=40% weight; Attendance=10% weight.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais e a
organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em problemas
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(“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realização se através de um processo
continuado, com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos
adquiridos, a capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de
actividades paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalho individual de programação orientada a objectos
).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching-learning methodologies value the development of communication skills and the organisation and
management of team work, through active problem based learning methodologies.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual
programming work guided to objects) criteria.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•BOOCH, Grady - Object-Oriented Analysis and Design with Applications (2nd Edition), 1993, Addison-Wesley
Professional; ISBN: 978-0805353402
•Martins, Fernando Mário Junqueira - JAVA6 e Programação Orientada pelos Objectos, FCA, Lisboa, 2009, ISBN
978-972-722-624-5
•Paul & Harvey Deitel - Java, How to Program, 7th Edition,Deitel Ass., ISBN 013-222-220-5
•Pedro Alexandre Coelho - Programação em Java 2 (SDK 1.4 - J2SE - J2EE - J2ME) – Curso Completo, FCA, ISBN
972-722-348-6
•PEREIRA, Alexandre ; POUPA, Carlos - Linguagens Web. 2.ª ed. , Lisboa : Sílabo, 2005. ISBN 972-618-378-2. 440p.

Anexo IX - Sinais e Sistemas / Signals and Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sinais e Sistemas / Signals and Systems

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco José de Melo Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O principal objectivo da disciplina é o de transmitir aos alunos os conceitos base de sinais e sistemas bem como
introduzir as principais ferramentas matemáticas e computacionais para o seu tratamento. Pretende-se:
--introduzir os fundamentos da Teoria dos Sinais e dos Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo Contínuo
--desenvolver uma compreensão abrangente dos conceitos de sinais e sistemas
--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.
--saber utilizar as mais importantes ferramentas para o tratamento de sequências numéricas.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The main objective of the course is to give students the basic concepts of signals and systems as well as introducing
the main mathematical and computational tools for their treatment. Aims to:
- Introduce the fundamentals of the Theory of Signals and Linear Systems in Continuous Time and Invariants
- Develop a comprehensive understanding of the concepts of signals and systems
- Acquire the ability to analyze and manipulate signals and linear systems and time invariant through their
representations in the time domain, frequency, and Fourier and Laplace.
- Learn to use the most important tools for the treatment of numerical sequences.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Sinais: Class. Prop. CTS e DTS. Operações.
Sistemas: Class. e Prop. - contínuos, discretos, linear, variantes e invariantes no tempo.
Máq. Estado. Ling. Regulares.
LTI. Sistemas LTI discretos. Soma de Convolução. Propr. Estabilidade.
Integral de convolução.
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Série de Fourier (S.F.). Sinais periódicos contínuos. Convergência. Propr. da S. F.
S. de F. e sistemas LTI. Filtragem. Exemplos de filtros descritos por equações diferenciais e às diferenças.
Transformadas de Fourier contínua e discreta. Representação de sinais periódicos e aperiódicos. Propr.
Amostragem. Teorema. Reconstrução por interpolação. Processamento discreto de sinais contínuos no tempo.
Amostragem de Sinais discretos.
Sinais exponenciais complexos contínuos: a TL
Sinais por exponenciais complexos discretos: a T z.
Sistemas de feedback lineares. Análise de sist. lineares. Critério de Nyquist.

6.2.1.4. Syllabus:
Signs: Class. Trans. CTS and DTS. Operations.
Systems: Class. and Prop.. - Continuous, discrete, linear time invariant and variant.
Laundry. State. Ling. Regular.
LTI. Discrete LTI systems. Convolution sum. Propert. Stability.
Integral Convolution.
Fourier Series (FS). Continuous periodic signals. Convergence. Propert. SF
S. F. and LTI systems. Filtering. Examples of filters described by differential equations and differences.
Fourier transform continuous and discrete. Representation of periodic signals and aperiodic. Propert.
Sampling. Theorem. Reconstruction by interpolation. Discreet processing of continuous signals in time. Sampling of
discrete signals.
Continuous complex exponential signals: the TL
Signals by discrete complex exponential: T z.
Linear feedback systems. Analysis syst. linear. Nyquist criterion.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão devidamente alinhados visto que representam completamente os objectivos da
unidade, preservando, no entanto as características de cada grupo de alunos, definindo, em cada caso, o docente, as
necessidades de possível encurtamento ou alargamento dos conteúdos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are properly aligned as completely represent the objectives of unity, preserving, however the
characteristics of each group of students, defining in each case, the teacher, the needs for possible extension or
shortening of contents.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno será acompanhado, após a explicação teórica de exercícios em trabalho isolado ou em grupo, interagindo com
o professor e aplicando os conhecimentos obtidos.
Os alunos são fomentados a manter um contacto continuado com os docentes no sentido de identificarem as suas
necessidades especiais. Adicionalmente, são realizadas sessões de atendimento presencial e electrónico onde
regularmente se pede aos alunos que de forma continua localizem as suas dificuldades.

Avaliação: Dois testes escritos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The student will be accompanied, after the theoretical explanation of exercises in an isolated or in groups, interacting
with the teacher and applying the knowledge gained.
Students are encouraged to maintain a continuous contact with teachers in order to identify their special needs.
Additionally, sessions are conducted face and electronic service which regularly asks students to continuously locate
their difficulties.
Rating:
Two written tests

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It asked students to continually provide feedback on the performance of teaching.
Meetings are held at the end of semester which calls the class representatives to assess teaching.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
- Lourtie, “Sinais e Sistemas”, Escolar Editora, 2007.
- A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, “ Signals and Systems”, Prentice-Hall, 1997.
- H. P. Su, “Sinais e Sistemas”, Bookman, 2004.
- A. Oppenheim, R. Schafer, “Discrete-Time Signal Processing”, Prentice-Hall, 1999

Anexo IX - Sistemas Operativos / Operative Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Operativos / Operative Systems

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Joel David Valente Guerreiro

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A Unidade Curricular justifica-se assim pela capacidade de proporcionar um conhecimento aprofundado dos Sistemas
Operativos, permitindo que os alunos adquiram uma compreensão detalhada da sua estrutura, do seu funcionamento e
dos seus principais algoritmos, assim como das várias implementações que actualmente existem.
No final da cadeira, os alunos deverão:
• Conhecer os princípios dos Sistemas Operativos actuais e identificar os vários componentes que o constituem.
• Conhecer os algoritmos fundamentais que permitem a implementação das principais componentes de um SO assim
como as suas optimizações mais actuais.
• Programar exemplos ilustrativos de alguns algoritmos mais representativos (escalonador de processos, gestão
memória, sistema de ficheiros, etc..)
• Saber utilizar as interfaces sistema no desenvolvimento de aplicações.
• Poder modificar algumas características simples do núcleo do sistema Linux..

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The Curricular Unit is justifiable due to the ability to provide a deep knowledge of Operating Systems, allowing the
students to acquire a detailed comprehension of its structure, operation and main algorithms, as well as current
implementations.
In the end of the subjects, the students should be able to:
• Understand the principles of current Operating Systems and identify several comprising components.
• Know the fundamental algorithms that allow the implementation of the main components of an SO, as well as their
current optimisations.
• Program illustrative examples of some of the most representative algorithms (process scheduler, memory
management, file system, etc..)
• Know how to use the system interfaces in the development of applications.
• Be able to modify some of the simplest features of the core of Linux system.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
a. Conceitos de Base
2. Serviços do Sistema
a. Interfaces de Programação Sistema
b. Mecanismos de system calls
3. Gestão de Processos
a. Processos e Fluxos de Execução
b. Conceito de Processo Ligeiro (thread)
c. Escalonamento do CPU
d.Sincronização de Processos
e. Bloqueios (Deadlocks)
4. Gestão de Memória Primária
a. Memória Física
b. Memória virtual
5. Gestão de Memória de Armazenamento
a. Sistemas Gestão de Ficheiros (SGF)
b. Implementação de Sistemas de Gestão de Ficheiros
c. Estrutura da Memória de Armazenamento
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d. Sistemas de Entradas e Saídas (E/S)
6. Exemplos de Sistemas Operativos
Os pontos acima referidos serão ilustrados através de exemplos retirados dos sistemas Linux, Solaris e Windows.
7. Prática com o SO Linux

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction
a. Basic Concepts
2. System Services
a. Programming Interfaces of the System
b. System calls’ mechanism
3. Management of Processes
a. Execution processes and flows
b. Concept of Lightweight (thread)
c. CPU Scheduler
d. Synchronisation of Processes
e. Blocks (Deadlocks)
4. Management of Primary Memory
a. Physical Memory
b. Virtual memory
5. Management of Storage Memoryx
a. Systems of File Management (SFM)
b. Implementation of Systems of File Management
c. Structure of the Storage Memory
d. Entry and Exit Systems (E/E)
6. Examples of Operating Systems
The above referred topics will be illustrated through examples taken form Linux, Solaris and Windows systems.
7. Practising with SO Linux

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, incluem conceitos de diferentes Sistemas Operativos. A constatação de que o
alunos avalia e analisa diferentes SOs, mostrando capacidade de opção, demonstra a coerência do conteudo
programático

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The referred programmatic content includes concepts of different Operating Systems. The ascertainment that students
evaluate and analyse different SOs, showing their ability to opt, shows the coherence of the programmatic content

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
metodologia seguida na cadeira é baseada em:
. método expositivo para as aulas teóricas usando os diferentes Sistemas Operativos;
. método criativo de projecto e exercícios, nas aulas práticas e em casa, para que os alunos conheçam, analisem e
avaliem os diferentes Sistemas Operativos;
Avaliação:
Prova teórica=20 % da AF; Prova prática=30 % da AF; Trabalho=40% da AF; Assiduidade=10% da AF.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of this subject is based on:
. expository method for theoretical classes, using different Operative Systems;
. creative method of project and exercises, in practical classes and at home, so that students know, analyse and
evaluate different Operative Systems;
Evaluation:
Theoretical test=20% weight; Practical test=30% weight; Project=40% weight; Attendance=10% weight.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza~se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais com apresentação oral).
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6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self—evaluation) and quantitative (individual
assignments with oral presentation) criteria.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
• “Operating Systems Concepts” (7th Edition), by Abraham Silberchatz, et. al., Ed. Wiley & Sons, Dezembro 2004; ISBN
0471694665.
•“Operating Systems” (3rd Edition) by Harvey M. Deitel, et. al., Ed. Prentice Hall; Dezembro 2003; ISBN: 0131828274.
•"Linux Kernel Development" by Robert Love, Ed. Sams; Setembro 2004, ISBN: 0672327201.

Anexo IX - Análise e Concepção de Sistemas / System Design and Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise e Concepção de Sistemas / System Design and Analysis

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco José de Melo Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Transmitir ideias chave sobre Análise e Concepção de Sistemas, através de linguagens específicas a utilizar no método
de avaliação;
Dotar os alunos de criticidade neste âmbito de modo a promover a compreensão das linguagens de programação;
Proceder a uma avaliação coerente que permita o aproveitamento em grupo e individualmente;
Orientar para uma integração de qualidade no mundo empresarial. Nomear os objectivos pedagógicos e qual a
contribuição desta unidade para o curso.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Convey key ideas about analysis and systems design, through specific language to be used in the method of valuation;
Provide the students with this critical framework to promote understanding of programming languages;
Establish a coherent assessment that enables the use of group and individual;
Directed towards an integration of quality in business. Naming the educational objectives and the contribution of this
unit for travel.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Informação e Sistemas
A Análise como actividade da Gestão de Sistemas de Informação
Tecnologias da Informação e Comunicação
Sistemas de Informação nas Organizações
Ciclo de Vida do desenvolvimento dos Sistemas de Informação
O contexto de desenvolvimento de projecto de SI’s
Métodos de Análise de Sistemas
Métodos de Desenho de Sistemas
Ferramentas de construção e implementação
Segurança e Auditoria dos SI
Avaliação e Selecção de SI/TIC
Caso Prático: Concepção e Desenvolvimento de um Projecto de Informação

6.2.1.4. Syllabus:
Information and Systems
Analysis of activity as Management Information Systems
Information Technology and Communication
Information Systems in Organizations
Life Cycle Development of Information Systems
The context of project development for SI's
Methods of Systems Analysis
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System Design Methods
Construction tools and implementation
Security and Audit of SI
Evaluation and Selection of IS / ICT
Case Study: Design and Development of an Information Project

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão devidamente alinhados visto que representam completamente os objectivos da
unidade, preservando, no entanto as características de cada grupo de alunos, definindo, em cada caso, o docente, as
necessidades de possível encurtamento ou alargamento dos conteúdos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are properly aligned as completely represent the objectives of unity, preserving, however the
characteristics of each group of students, defining in each case, the teacher, the needs for possible extension or
shortening of contents.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina “assenta” num problema real existente, proposto pelo professor, pelo que os alunos fazem a modelação da
solução do problema por grupo (3 a 5 elementos), permitindo chegar ao fim do semestre com a avaliação feita
(objectivo pedagógico) e com possíveis soluções/ particularidades propostas pelos alunos, úteis a qualquer equipa
que desenvolva e implemente o s Sistema.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The discipline "based" on a real problem, proposed by the teacher, the students do the modeling of the solution per
group (3-5 elements), allowing to reach the end of the semester to evaluation (educational objective) and possible
solutions / proposals for particular students, useful to any team that develops and implements the System.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It asked students to continually provide feedback on the performance of teaching.
Meetings are held at the end of semester which calls the class representatives to assess teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Object Management Group, Business Process Modeling Notation, V1.1, http://www.bpmn.org/Documents
/BPMN_1-1_Specification.pdf
NUNES, Mauro; O’NEILL, Henrique – Fundamental do UML. FCA.

Anexo IX - Computação Gráfica / Graphics Computing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Computação Gráfica / Graphics Computing

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tiago Miguel Pereira Candeias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Pretende-se com esta cadeira que o aluno desenvolva as seguintes competências:
I.Técnicas para criar e manipular imagens nos sistemas gráficos 3D e 2D;
II.Implementação de aplicações que envolvam este tipo de técnicas usando POV-RAY, VRML e OpenGL.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
With this subject, we intend for the student to develop the following competences:
I. Techniques to create and manipulate images in 3D and 2D graphic systems;
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II. Implementation of applications that involve this type of techniques using POV-RAY, VRML and OpenGL.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Programa Aulas Teóricas:
•Introdução à computação gráfica;
•Sistemas gráficos e modelos;
•Programação gráfica;
•Entrada de dados e interacção;
•Transformações e projecções;
•Modelação geométrica;
•Iluminação e sombreamento;
•Recorte;
•Cor e formatos de imagem;
•Tópicos Avançados: RayTracing e Radiosidade.
Programa Aulas Práticas:
•RayTracing usando POV-Ray;
•Modelação 3D em VRML;
•Projecto Final em OpenGL: concepção e criação de um jogo de computador ou demo em 3D.

6.2.1.4. Syllabus:
Theoretical Classes Programme:
• Introduction to computer graphics;
• Graphic systems and models;
• Graphic programming;
• Data entry and interaction;
• Transformations and projections;
• Geometrical modelling;
• Illumination and shadowing;
• Cropping;
• Colour and image formats;
• Advanced topics: RayTracing and Radiosity.
Practical Classes Programme:
•RayTracing using POV-Ray;
• 3D Modelling in VRML;
• Final Project in OpenGL: conception and creation of a computer game or demo in 3D.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos abordados nesta unidade curricular foram analisados e definidos tendo em conta os objectivos
norteadores para a disciplina. De facto após a realização das tarefas solicitadas o aluno estará em condições de
implementar aplicações de computação gráfica.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The content approached in this curricular unit was analysed and defined according to traced objectives. Actually, after
conducting required tasks, the student will gather the conditions to implement applications of computer graphics.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino da disciplina tem por base aulas teóricas e aulas teórico-práticas. As aulas teóricas são constituídas, no seu
essencial, por sessões expositivas, que servem para introduzir os conceitos fundamentais da disciplina associados a
cada um dos tópicos da matéria. As aulas teórico-práticas baseiam-se na análise, desenho e implementação dos
conceitos teóricos, com recurso aos computadores e software de desenvolvimento instalado.
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
práticas, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação
de Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category
/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching of this subject will be based on theoretical classes and theory-practice classes. The theoretical classes
are comprised, in essence, by displaying sessions, used to introduce fundamental concepts of the subject associated
to each topic of the content. The theory-practice classes are based on analysis, design and implementation of
theoretical concepts, resorting to computers and software of installed development.
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The evaluation in this curricular unit is comprised by two moments of evaluation (written and/or oral tests, elaboration
and presentation of individual/group work) and is governed by the Knowledge Evaluation Standard of ISMAT; available
at http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais com apresentação oral, e através da elaboração
de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching-learning methodologies value the development of communication skills (written and oral) and the
organisation and management of team work through active problem based learning methodologies.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual
assignments with oral presentation, and through project elaboration) criteria.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•Angel, E., Interactive Computer Graphics - A Top-Down Approach Using OpenGL (Fifth Edition), Pearson International
Edition, 2009
•Shirley, P., "Fundamentals of Computer Graphics", AK Peters Ltd., 2004
•Mason Woo et al, OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Addison-Wesley Longman
Publishing, 1999

Anexo IX - Engenharia de Software / Software Engineering

6.2.1.1. Unidade curricular:
Engenharia de Software / Software Engineering

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Joel David Valente Guerreiro

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta cadeira tem por objectivo dotar os alunos de métodos, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de um
projecto informático, desde a sua concepção até à sua conclusão. No final da disciplina, os alunos que concluam com
aproveitamento deverão ser capazes de: planear e elaborar projectos de software utilizando os princípios apresentados
na cadeira.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This subject has the objective of providing the students with methods, techniques and tools for the development of a
computerised project, from its conception till its conclusion. In the end of the subject, the students that pass this
subject should be able to: plan and elaborate software projects, using principles presented in this subject.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1. A crise do software: a razão de ser da Engenharia da Programação.
2. O ciclo de vida do software. As abordagens clássica e orientada para objectos.
3. A linguagem UML como suporte da engenharia de requisitos.
4. Gestão do processo de desenvolvimento orientado para objectos: o modelo Rational Unified Process (RUP)
5. Alternativas para a gestão do projecto de software (PERT/CPM, Gantt)
6. Padrões e componentes
7. Prototipagem, RAD e outras abordagens alternativas
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6.2.1.4. Syllabus:
1. The software crisis: the reason for the existence of Programming Engineering.
2. Software life cycle. Classical and goal oriented approaches.
3. The UML language as an engineering support of requirements.
4. Management of the object oriented development process: The Rational Unified Process (RUP) model
5. Alternatives for the management of the software project (PERT/CPM, Gantt)
6. Patterns and components
7. Prototyping, RAD and other alternative approaches

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
A exposição da problemática da Engenharia de Software nas suas multiplas facetas permitirá que aluno seja capaz de
conceber soluções tecnológicas complexas, que essas soluções considerem a optimização para os problemas
colocados e que sejam capazes de as testar.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The Exposure of the problematic of Software Engineering in its multiple facets will allow the student to develop complex
technological solutions that consider the optimisation for the problems placed and are capable for testing.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia seguida na cadeira é baseada em:
•método expositivo para as aulas teóricas onde os alunos são confrontados com casos de estudo reais e onde se
fomenta o debate de ideias acerca dos temas leccionados.
•método criativo de projecto e exercícios, nas aulas práticas, para que os alunos autonomamente sejam confrontados
com problemas para os quais têm que conceber soluções. Usam-se problemas de software que requeiram soluções a 3
camadas e que sejam apelativos para os estudantes, como por exemplo, desenvolvimento de jogos online em redes
sociais.
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação T/P e elaboração e a
apresentação de trabalhos individuais, e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de Conhecimentos do ISMAT.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of this subject is based on:
•Expositive method for theoretical classes where students are confronted with real cases and where the debate of ideas
about the taught themes is encouraged.
•creative method of the project and exercises, in practical classes, so that the students are autonomously confronted
with problems they have to solve. We use software problems that require solutions in 3 layers and that are appealing to
students, such as the development of online games in social networks.
The evaluation in this curricular unit is comprised by, at least, two moments of T/P evaluation and the elaboration and
presentation of individual work) and is governed by the Knowledge Evaluation Standard

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais e a
organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em problemas
(“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realizasse através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The teaching-learning methodologies value the development of communication skills and the organisation and
management of team work, through active problem based learning methodologies.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual
assignments with oral presentation, and through project elaboration) criteria.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•J. Rumbaugh, I. Jacobson, and G. Booch, "The Unified Modelling Language Reference Manual", Addison-Wesley, 1999.
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•Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, "The Unified Modelling Language User Guide", Addison-Wesley, 1999.
•I. Jacobson, G. Booch, and J. Rumbaugh, "The Unified Software Development Process", Addison-Wesley, 1999.
•Martin Fowler"UML Distilled Third Edition: A Brief Guide to the Standard Object Modelling Language", 3rd ed. Addison-
Wesley, 2004.
•Alberto Silva e Carlos Videira, "UML - Metodologias e Ferramentas CASE".PRESSMAN, Roger S., Software
Engineering: a Practitioner's Approach, 4th ed., European Adaptation, McGraw-Hill, 1997
•BOEHM, Barry W., et al., Software Cost Estimation with COCOMO II, Prentice Hall, 2000
•PFLEEGER, Shari Lawrence, Software Engineering, Theory and Practice, Prentice Hall, 1998
•BOOCH. Grady, Object-Oriented Design with Applications, Addison-Wesley, 1991
•RUMBAUGH, James, Object-Oriented Modelling and Design, Prentice-Hall, 1991

Anexo IX - Redes de Computadores / Computer Networks

6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes de Computadores / Computer Networks

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Vasco Luis Barbosa de Freitas

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
O objectivo desta cadeira é o de apresentar os princípios básicos do funcionamento das Redes de Computadores e dos
diferentes Modelos de Protocolos utilizados, partindo da camada aplicacional para a camada física, realizando uma
abordagem Top-Down da arquitectura dos sistemas em rede e da Internet.
No final da cadeira os alunos deverão:
- Conhecer as diversas arquitecturas de redes utilizadas actualmente
- Conhecer os principais protocolos utilizados em redes de dados
- Identificar as características de cada camada protocolar do modelo ISO e os principais protocolos associados
- Programar aplicações simples no modelo cliente/servidor utilizando a API Socket
- Realizar tarefas de administração de redes, nomeadamente no que diz respeito à configuração de esquemas de
endereçamento, particionamento, tabelas de roteamento, atribuição de IPs, etc…

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The objective of this subject is to present basic principles of functioning of Computer Networks and of different
Protocol Models used, starting from the application to the physical layer, making a Top-Down approach of the
architecture of the network and Internet systems.
In the end of the subjects, the students should be able to:
- Know the several network architectures currently in use
- Know the main protocols used in data networks
- Identify the characteristics of each protocol layer of the ISO model and the main associated protocols
- Program simple applications in the client/server model using the API Socket
- Make network administration tasks, namely concerning the configuration of addressing schemes, partitioning, routing
tables, IP attributions, etc...

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Introdução
Noções de Serviço e Protocolo
Comutação de circuitos e de pacotes, multiplexagem
Topologias de Redes: LANs, PANs, MANs e WANs
Redes de dados: ISPs, banda larga, redes sem fios
Arq. por camadas: modelos ISO e TCP/IP
2.Nível Aplicacional
Arquitecturas de Aplicações Distribuídas
A Web e o Protocolo HTTP
Transferência de Ficheiros: o protocolo FTP
O Mail e os protocolos SMTP, POP e IMAP
Serviço de Nomeação: DNS
Gateways Aplicacionais
A API socket
3.Nível Transporte
Serviço de Transporte
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Multiplexagem de pacotes
Transporte sem conexão: UDP
Transporte de Dados Fiável
Transporte com conexão: TCP
Controle de Fluxo e de Congestão
4.Nível Rede
Circuitos Virtuais e Datagramas
Arq. de um Router
Protocolo IP: encaminhamento e endereçamento
Protocolo DHCP
IPV4 e IPV6
Algoritmos de Encaminhamento
5.Nível Ligação
Acesso Múltiplo: CSMA/CD
Protocolo Ethernet
Standard ISO IEC 8802
Endereçamento: MAC, ARP
Hubs, Bridges e Switches
Protocolos PPP e HDLC

6.2.1.4. Syllabus:
1.Introduction
Notions of Service and Protocol
Commutation of circuits and packages, multiplexing
Topology of Networks: LANs, PANs, MANs and WANs
Data Networks: ISPs, broad band, wireless networks
Arch. By layers: ISO and TCP/IP models
2.Application Level
Architecture of Distributed Applications
The Web and the HTTP Protocol
File Transfers: The FTP Protocol
Mail and SMTP, POP and IMAP protocols
Naming Service: DNS
Application Gateways
The API socket
3.Transport Level
Transport Service
Package multiplexing
Transport without connection: UDP
Reliable Data Transport
Transport with connection: TCP
Control of Flow and Congestion
4.Network Level
Virtual Circuits and Datagrams
Arch. of a Router
The IP Protocol Forwarding and addressing
The DHCP Protocol
IPV4 and IPV6
Forwarding Algorithms
5.Conection Level
Multiple Access: CSMA/CD
Ethernet Protocol
Standard ISO IEC 8802
Addressing: MAC, ARP
Hubs, Bridges and Switches
PPP and HDLC Protocols

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Com o presente programa e, com a possíbilidade de virtualizar redes, é expectável que aluno seja capaz de identificar
os problemas relacionados com operacionalização configuração de arquitecturas avançadas de redes (sem fios,
multimédia, VPNs), e de conceber soluções tecnológicas para a sua resolução, aplicando critérios de optimização na
sua implementação e configuração.
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6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
With the present program, and with the possibility of virtualisation of networks, it is expectable that the student is
capable of identifying problems related with operation of configuration of advanced architectures (wireless, multimedia,
VPNs) and designing of technological solutions for its resolution, applying criteria of optimisation in its implementation
and configuration.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é ministrado através de aulas teóricas, onde são expostos os aspectos fundamentais das tecnologias e
protocolos abordados, sendo complementado por uma prática laboratorial avançada, onde os alunos têm a
oportunidade de validar os conceitos adquiridos através da implementação de aplicações completas. Por outro lado, a
arquitectura da rede do laboratório e os dispositivos disponíveis permitem a configuração de cenários de execução e
deployment muito próximos dos reais.
A utilização de virtualização proporciona por outro lado a possibilidade de o aluno poder configurar redes virtuais de
acordo com a evolução do seu nível de conhecimento sobre a matéria abordada.
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
práticas, elaboração e apresentação de trabalho individual) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching is given by theoretical classes, where the fundamental aspects of technologies and protocols are
exposed, being complemented by an advanced laboratory practice where the students have the opportunity of
validating the concepts acquired through the implementation of complete applications. On the other hand, the
laboratory network architecture and the available devices allow a configuration of execution sceneries and deployment
very close to real life.
On the other hand, the use of virtualisation provides the possibility of the student configuring virtual networks
according to the evolution of its level of knowledge on the taught subject.
The evaluation in this curricular unit is comprised by, at least, two moments of evaluation (written and/or practical tests,
elaboration and presentation of individual work) and is governed by the Knowledge Evaluation Standard of ISMAT.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
acompanhado, com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos
adquiridos, a capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de
actividades paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (teste teórico, teste prático e trabalho individual com
apresentação oral)

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self—evaluation) and quantitative (individual
assignments with oral presentation) criteria.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
-“Computer Networking - A top-down approach featuring the Internet” (4th Edition), by J. Kurose e K. Ross, Ed.
Addison-Wiley, May 2008; ISBN 0321227352.
-“Computer Networks and Internets”, (4th Edition), by D. Comer, R. Droms; Ed. Prentice Hall; July, 2003;
ISBN:0321513258.
“Computer Networks, Fourth Edition” by Andrew Tanenbaum., Prentice Hall; August, 2002; ISBN: 0130661023.
“Unix Network Programming: The Sockets Networking Api Vol 1”, by R. Stevens, B. Fenner & A. Rudoff, Ed Prentice
Hall, December, 2003, ISBN: 0131411551.
“Linux Network Administrator’s Guide”, Tony Bauts et al, Ed. O’Reilly, February 2005, ISBN: 0596005482.

Anexo IX - Ética Sócio-Profissional / Socio-Professional Ethics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ética Sócio-Profissional / Socio-Professional Ethics

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
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António Oliveira Pena

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Apetrechar os alunos com os principais instrumentos e práticas associadas ao desempenho profissional no domínio
da Informática.
- Sensibilizar o aluno para os problemas actuais associados à privacidade dos dados informáticos e dos direitos de
autor.
- Habilitar o aluno com conhecimentos sobre Gestão de Direitos Digitais

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Provide the students with the main instruments and practices associated to professional performance in the domain
of Informatics.
- Sensitise the student for the current problems associated to the privacy of informatics data and copyright.
- Habilitate the student with knowledge on Digital Rights Management

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
I.Introdução à Ética Aplicada à Informática
II.O Conceito de Responsabilidade Profissional
III.Contextualização Histórica da Disciplina
IV.Valores e Regras da Comunidade Informática
V.Como Manter a Percepção das Consequências
VI.Deontologia Vs. Utilitarismo (Bentham & Mill Vs. Kant)
VII.Dissidência Ética
VIII.Políticas de ‘Utilização Aceitável’ para a Informática no Local de Trabalho
i)Controlo de Conteúdos
ii)Privacidade no Ciberespaço

6.2.1.4. Syllabus:
I. Introduction to Computer Ethics
II. The Concept of Professional Responsibility
III. Historic Contextualisation of the Subject
IV. Values and Rules of Computer Community
V. How to maintain the Perception of Consequences
VI. Deontology vs. Utilitarianism (Bentham & Mill vs. Kant)
VII. Ethical Dissidence
VIII. Acceptable Use Policies for Computer systems in work location
i) Content Control
ii) Privacy in Cyberspace

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O programa desta cadeira debruça-se sobre as etapas inerentes ao pensamento deliberativo, crucial na resolução de
problemas éticos, incidindo sobre duas principais fases: primeiro, a definição do assunto/situação, especificando
quais as variáveis que se entrecruzam ao abordar o assunto, quais as intenções de se implementar determinada
medida; segundo, a avaliação da acção tomada, especificando as alternativas à medida implementada, as suas
consequências, bem como as situações em que se autorizaria excepções à regra. Nesse sentido, focar-se-ão
processos de raciocínio deliberativo deontológico por um lado e consequencialista (utilitarista) por outro lado,
inquirindo do respectivo contributo para a resolução de problemas éticos no campo da informática.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The programme of this subject deals with the inherent steps of deliberative though, crucial for the solution of ethical
problems, focusing on two main phases: first, the definition of matter/situation, specifying the variables that intertwine
when approaching the matter, the intentions to be implemented in a certain measure; second, the evaluation of taken
decision, specifying the alternatives to implemented measures, their consequences, as well as the situation when
exceptions to rule are authorised. Therefore, we will focus deliberative deontological reasoning on one hand and
consequential (utilitarian) on the other hand, surveying the respective contribution for the solution of ethical issues in
the field of computers.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Atendendo ao facto de esta disciplina versar sobre uma temática não-técnica, optou-se por uma metodologia que
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consiste em primeiro confrontar os alunos com casos práticos relacionados com a Ética aplicada à Informática,
passando pela contextualização da disciplina, a análise dos códigos de conduta do ACM e do IEEE e culminando com
reflexão teórica sobre a diferença entre deontologia e consequencialismo. No final, volta-se à análise de questões
éticas da actualidade, indagando das vantagens e desvantagens inerentes à adopção de uma ou outra corrente no
processo de raciocínio deliberativo empregue para resolver o problema.
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, um momentos de avaliação Teórico (50%) e a elaboração e
apresentação de trabalho um individual (50%).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Considering the fact that this subject deals with a non-technical thematic, we opted for a methodology that first
consists in confronting the students with practical cases related with Computer ethics, followed by the
contextualisation of this subject, an analysis of the codes of conduct of ACM and IEEE, culminating with a theoretical
reflection on the difference between deontology and consequentiality. In the end, we return to the analysis of current
ethical issues, debating on the advantages and disadvantages inherent to the adoption of one or another stream in the
process of deliberative reasoning used to solve the problem.
The evaluation in this curricular unit is comprised of one moment of theoretical evaluation (50%) and the elaboration
and presentation of an individual project (50%).

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É espectável no final do módulo os alunos tenham aprendido a raciocinar de modo deliberativo quando confrontados
com um problema ético decorrente da utilização das novas tecnologias. Este processo deliberativo divide-se em duas
fases, consistindo a primeira na definição do assunto e a segunda na avaliação da acção tomada. A sistematicidade de
reflexão daí decorrente será crucial no desenvolvimento de projectos de Engenharia eticamente sustentáveis,
permitindo desenvolver e aplicar as novas tecnologias em sintonia com o contexto social envolvente.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It is expected that by the end of this subject that students have apprehended how to reason in a deliberative manner,
when confronted with an ethical issue deriving from the use of new technologies. This deliberative process is divided in
two phases, being the first a definition of the matter and the second an evaluation of taken decision. The consistency of
deriving reflection will be crucial in the development of ethically sustainable engineering projects, allowing for
developing and applying new technologies in synch with the surrounding social context.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
-Araújo, Manuel Jorge Brandão, ‘Ética e Informática: Uma Introdução’, disponível em http://student.dei.uc.pt/~maraujo
/cp/files/artigo1.htm
-Buchanan, Elizabeth A. (2000) ‘Ethical Considerations for the Information Professions’, in org. Richard Spinello e
Herman Tavani, Readings in Cyberethics. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 2004, pp. 613-624.
-McFarland, Michael C. (1999) ‘Intellectual Property, Information, and the Common Good’, in org. Richard Spinello e
Herman Tavani, Readings in Cyberethics. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 2004, pp. 294-304.
-Moor, James H. (1999) ‘Just Consequentialism and Computing’, in org. Richard Spinello e Herman Tavani, Readings in
Cyberethics. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 2004, pp. 107-113.
-Moor, James H. (1997) ‘Toward a Theory of Privacy for the Information Age’, in org. Richard Spinello e Herman Tavani,
Readings in Cyberethics. Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers, 2004, pp. 407-417.

Anexo IX - Interacção Homem Máquina / Human-Machine Interaction

6.2.1.1. Unidade curricular:
Interacção Homem Máquina / Human-Machine Interaction

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco José de Melo Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina Interacção Humano-Máquina tem por principal objectivo que os Aprendentes conheçam as várias filosofias
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utilizadas ao longo dos tempos no desenho das interfaces Homem-Máquina: a máquina complexa cuja linguagem o ser
humano tem de aprender para a poder utilizar e a máquina desenhada para uma boa experiência do utilizador, em que
este está no controlo. Na prática e, aplicando os conhecimentos teóricos a um projecto, os Aprendentes deverão ser
capazes de criar artefactos (em tecnologias de informação) que melhorem a forma como as pessoas trabalham,
comunicam e interagem.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The Human-Computer Interaction discipline is primarily concerned that the learners aware of the various philosophies
throughout the ages used in the design of human-machine interfaces: a complex machine whose language the human
being must learn to use it and a machine designed for good user experience, in which he is in control. In practice and
by applying theoretical knowledge to a project, the learners should be able to create artefacts (in IT) to improve the way
people work, communicate and interact.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1) Introdução ao HCI: os elementos
2) Paradigmas
3) Introdução ao Design
4) Regras de design
5) Implementação
6) Avaliação
7) Design Universal
8) Apoio do Utilizador
9) Modelos cognitivos
10) Aspectos Sócio organizacionais
11) Modelos de Comunicação e colaboração
12) Modelos de tarefas
13) Interactividade Rica
14) Hipertexto e WWW
15) Outras considerações finais
16) Computação Ubíqua

6.2.1.4. Syllabus:
1) Introduction to HCI: the elements
2) Paradigms
3) Introduction to Design
4) Design Rules
5) Implementation
6) Evaluation
7) Universal Design
8) Support for user
9) Cognitive models
10) Organizational Aspects Partner
11) Models of Communication and Collaboration
13) Rich Interactivity
14) Hypertext and WWW
15) Other final thoughts
16) Ubiquitous Computing

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão devidamente alinhados visto que representam completamente os objectivos da
unidade, preservando, no entanto as características de cada grupo de alunos, definindo, em cada caso, o docente, as
necessidades de possível encurtamento ou alargamento dos conteúdos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are properly aligned as completely represent the objectives of unity, preserving, however the
characteristics of each group of students, defining in each case, the teacher, the needs for possible extension or
shortening of contents.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina articula-se entre uma componente teórica-prática onde são explorados os conceitos essenciais para a
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compreensão dos factores humanos dos Públicos, dos objectivos e tipo de negócio a ter em conta na criação da
interacção de humanos com sistemas interactivos e uma componente prática onde estes conceitos são aplicados a um
projecto de desenvolvimento de software.

Avaliação:
Projecto tal como criar um site, uma interface técnica para equipamentos diversos, tais como telemóveis, por exemplo.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is structured from a theoretical-practical component where key concepts are explored to understand the
human factors of the Public, objectives and type of business to take account of the creation of human interaction with
interactive systems and a practical component where these concepts are applied to a software development project.
Rating:
Project as creating a website, a technical interface for various equipment such as mobile phones, for example.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It asked students to continually provide feedback on the performance of teaching.
Meetings are held at the end of semester which calls the class representatives to assess teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Dix, A., Finlay, J., E., Adowd, G., D., Human-Computer Interaction, Prentice Hall, 2003
Nielsen, J., Usability Engineering, Morgan Kaufmann, 1994
Norman, D., The Design of Everyday Things, Basic Books, 2002
Shneiderman, B., Plaisant, C., Designing the User Interface - Strategies for Effective Human-Computer Interaction,
Addison Wesley, 2004

Anexo IX - Compiladores / Compilers

6.2.1.1. Unidade curricular:
Compiladores / Compilers

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Pedro José Miguel de Abreu Freire

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta disciplina apresenta as principais fases da construção dum compilador, isto é, um programa que transforma uma
sequência de caracteres, representando um programa, numa sequência de instruções máquina que poderão ser
executadas com a finalidade de produzir o resultado do programa original. A construção dum compilador envolve a
utilização de vários métodos e ferramentas de análise léxica e sintáctica. A aprendizagem do funcionamento de tais
análises constitui uma parte importante desta disciplina. As linguagens de programação modernas de alto nível
propõem uma detecção precoce dos erros graças a uma análise semântica, cada vez mais complexa e poderosa,
muitas vezes sob a forma dum controlo de tipos.
Os objectivos genéricos desta disciplina são a apresentação e estudo de metodologias, técnicas e ferramentas para o
desenvolvimento processadores de linguagens e de compiladores.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This subjects presents the main construction phases of a compiler, meaning a program that transforms a sequence of
characters, representing a programme, into a sequence of machine instructions that may be executed with the purpose
of producing the result of the original programme. The construction of a complier involves the use of several methods
and tools of lexical and syntax analysis. The learning of the operation of such analysis comprises and important part of
this subject. The high level modern programming languages propose early error detection, thanks to semantic analysis
of growing complexity and power, many times in the form of type control.
The generic objectives of this subject are the presentation and study of methodologies, techniques and tools for the
development of language processors and compilers.
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6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Parte I
1.Introdução à compilação e partes de um compilador.
2.Análise léxical, expressões regulares e autómatos finitos.
3.Análise sintáctica, gramáticas livres de contexto, árvores sintácticas abstratas, ambiguidade.
4.Análise sintáctica top-down e bottom-up, tratamento de erros sintácticos.
5.Análise semântica, atributos e verificação de tipos.
Parte II
6.Organização da memória em tempo de execução.
7.Esquemas de tradução e geração de código intermédio.
8.Optimização e código final.

6.2.1.4. Syllabus:
Part I
1. Introduction to compilation and parts of a compiler.
2. Lexical analysis, regular expressions and finite automates.
3. Syntax analysis, free context grammar, abstract syntax tree, ambiguity.
4. Top-down and bottom-up syntax analysis, syntax error treatment.
5. Semantic analysis, attributes and verification of types.
Part II
6. Organisation of the memory in execution time.
7. Translation and intermediate code generation schematics.
8. Optimisation and final code.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos abordados nesta unidade curricular foram analisados e definidos tendo em conta a apresentação e
estudo de metodologias, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento processadores de linguagens e de
compiladores.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The content approached in this curricular unit was analysed and defined according to the presentation and study of
methodologies, techniques and tools for the development of language processors and compilers.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino da disciplina tem por base aulas teóricas e aulas teórico-práticas. As aulas teóricas são constituídas, no seu
essencial, por sessões expositivas, que servem para introduzir os conceitos fundamentais da disciplina associados a
cada um dos tópicos da matéria. As aulas teórico-práticas baseiam-se na análise, desenho e implementação dos
conceitos teóricos, com recurso aos computadores e software de desenvolvimento instalado.
Avaliação semestral: um teste teórico de Frequência (50%) + 3 Trabalho Práticos (50%).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching of this subject will be based on theoretical classes and theory-practice classes. The theoretical classes
are comprised, in essence, by displaying sessions, used to introduce fundamental concepts of the subject associated
to each topic of the content. The theory-practice classes are based on analysis, design and implementation of
theoretical concepts, resorting to computers and software of installed development.
Bi annual evaluation: a theoretical test (50%) + 3 Practical Projects (50%).

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
As actividades propostas possibilitam a compreensão, dos conceitos e o domínio o desenvolvimento processadores de
linguagens e de compiladores.
Por outro lado, tanto a interacção aluno professor, verificada na análise das tarefas propostas, bem como o estímulo ao
recurso a várias estratégias de resolução de um mesmo problema, potencia o desenvolvimento do raciocínio dedutivo.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The proposed activities allow the comprehension of concepts and mastering the development of language processors
and compilers.
On the other hand, the student teacher interaction verified in the analysis of proposed tasks as well as the
encouragement to resort to various strategies to solve the same problem, tends to empower the development of
deductive reasoning.
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6.2.1.8. Bibliografia principal:
•" Compilers: Principles, Techniques and Tools ",
Alfred Aho, Ravi Sethi, Jeffrey Ullman, Addisson & Wesley, 1985
• "Lex & Yacc", John Levine, Tony Mason, Doug Brown, O’Reilly & Associates,1992
• “Principles of Compiler Design“, Alfred Aho, Jeffrey Ullman, Addison-Wesley, 1977
• "Formal Specification of Programming Languages: a panoramic primer",
Frank G. Pagan, Prentice-Hall, 1981
• "A Practical Introduction to Denotational Semantics", Lloyd Allison, Cambridge Computer Science Texts 23, 1987
• "The Study of Programming Languages", Ryan Stansifer, Prentice-Hall, 1994
Crespo, Rui Gustavo "Processadores de Linguagens" IFT Press, 1998
Holub, Allen I "Compilers Design in C" Prentice-Hall Inc, 1990

Anexo IX - Arquitectura de Sistemas Empresariais / Business-Systems Architecture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Sistemas Empresariais / Business-Systems Architecture

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco José de Melo Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A disciplina insere-se no plano geral de formação em programação e sistemas da licenciatura e tem como principais
objectivos fornecer aos alunos um conjunto de conhecimentos gerais e específicos que lhes permita a compreensão e
domínio das tecnologias, das componentes aplicacionais e das metodologias de desenvolvimento de arquitecturas de
sistemas de informação bem como caracterizar os aspectos essenciais das Arquitecturas de Sistemas de Informação
Empresariais.
Estes conhecimentos são reforçados pela abordagem e análise de vários casos práticos de estudo e trabalhos de
pesquisa complementar bem como utilização de uma ferramenta de modelação.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The course focuses on the general plan for training in programming and systems degree and has as main objectives to
provide students with a set of general and specific knowledge that allows them the understanding and mastery of
technologies, application components and development methodologies architectures of information systems and to
characterize the essential aspects of architectures, Enterprise Information Systems.
These skills are reinforced by the approach and analysis of several case studies of study and research work as well as
complementary use of a modeling tool.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Obtenção da compreensão e domínio das tecnologias, dos componentes aplicativos, das metodologias de
desenvolvimento e conhecimento necessário à elaboração de arquitecturas de SI.
Caracterização dos aspectos essenciais das Arqs de SEs e sua interligação com a Gestão Estratégica das Empresas.
Compreensão, desenho e avaliação das arquitecturas de sistemas de software, tendo em vista a sua aplicação aos
vários níveis e domínios, tanto a nível macro como a nível micro.
Abordagem dos conceitos de Gestão Estratégica e sua interligação com os Sistemas de Informação. Análise SWOT,
Ciclo de vida de um produto – Modelo BCG, Cadeia de valor.
Análise e estudo dos princípios e técnicas para análise, gestão e planeamento de Portfólios Aplicacionais de
Empresas. Alinhamento estratégico Negócio - IT – Modelo de Venkatraman. Importância Estratégica dos SI – Matriz Mc
Farlan. Modelos de Maturidade na Gestão de Sistemas de Informação - Nolan. Estratégias de gestão de SI (Parson)

6.2.1.4. Syllabus:
Obtaining the understanding and mastery of technologies, application components, development methodologies and
knowledge needed to produce information systems architectures.
Characterization of the essential aspects of Enterprise Systems Architectures and their interconnection with the
Strategic Management of Enterprises.
Understanding, design and evaluation of architectures of software systems, with a view to its implementation at various
levels and fields, at both macro and micro level.
Approach to Strategic Management concepts and their interconnection with the Information Systems. SWOT Analysis,
Life cycle of a product - BCG Model, string value.
Analysis and study of the principles and techniques for analysis, management and planning applicational Portfolio
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Companies. Strategic alignment of Business - IT - Model Venkatraman. Strategic Importance of SI - Matrix Mc Farlan.
Maturity Models in Management Information Systems - Nolan. Management strategies for SI (Parson)

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão devidamente alinhados visto que representam completamente os objectivos da
unidade, preservando, no entanto as características de cada grupo de alunos, definindo, em cada caso, o docente, as
necessidades de possível encurtamento ou alargamento dos conteúdos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are properly aligned as completely represent the objectives of unity, preserving, however the
characteristics of each group of students, defining in each case, the teacher, the needs for possible extension or
shortening of contents.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Componente científica com peso de cerca de 50% (baseada no estudo, análise e compreensão dos conceitos, modelos
e técnicas estudadas)

Componente tecnológica com peso de cerca de 50%(tendo como base a análise e compreensão aplicada a uma
empresa, nomeadamente a sua missão, estratégia e objectivos, organização e processos seguidos da sua
representação utilizando a ferramenta de modelação Powerdesigner) e criação da respectiva framework.

Avaliação:

Projecto que inclui a criação de uma framework dos Sistemas de Informação de uma Empresa proposta pelo professor.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Scientific component of a weight of about 50% (based on study, analysis and understanding of concepts, models and
techniques studied)
Technological component of a weight of about 50% (based on the analysis and understanding applied to a company,
including its mission, strategy and objectives, organization and processes followed in its representation using the
PowerDesigner modeling tool) and creation of their framework .
Rating:
Project that includes building a framework of Information Systems Company of a proposal by the teacher.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It asked students to continually provide feedback on the performance of teaching.
Meetings are held at the end of semester which calls the class representatives to assess teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
McGovern, James: Ambler, Scott W.; Stevens, Michael E.; Linn, James; Sharan, Vikas; Jo, Elias K.; A Practical Guide to
Enterprise Architecture, Pearson – Prentice Hall, 2007
Laudon, Keneth C.; “Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 11 ed. Global Edition, Pearson –
Prentice Hall, 2009
Steven H. Spewak, “Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Applications and Technology”,
John Willey & Sons, 1992.

Anexo IX - Sistemas de Informação Multimédia / Multimedia Information Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Informação Multimédia / Multimedia Information Systems

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tiago Miguel Pereira Candeias
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6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
No final da disciplina o aluno deve ter adquirido competências que lhe permitam:
1.Definir um sistema de informação multimédia e descrever as suas características;
2.Compreender os conceitos de interactividade e de autoria multimédia;
3.Exemplificar tipos de sistemas de informação multimédia;
4.Utilizar software de autoria multimédia para a edição de informação multimédia;
5.Saber utilizar linguagens de programação (Javascript e PHP) e outras tecnologias (HTML5, CSS, Bases de Dados e
AJAX) para o desenvolvimento de sistemas de informação multimédia;
6.Saber planear, conceber e implementar um projecto de sistemas de informação multimédia para publicação na
Internet.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
In the end of the subject, the students should have acquired competences that allow them to:
1. Define a multimedia information system and describe its features;
2. Understand the concepts of interactivity and multimedia authorship;
3. Exemplify types of multimedia information systems;
4. Use multimedia authorship software for multimedia information editing;
5. Know how to use programming languages (Javascript and PHP) and other technologies (HTML5, CSS, Database and
AJAX) for the development of multimedia information systems;
6. Know how to plan, conceive and implement a project of multimedia information systems to publish in the Internet.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Introdução aos Sistemas de Informação Multimédia
a.Conceitos: media, multimédia e aplicação multimédia
b.Tipos de media estáticos e dinâmicos
c.Características dos sistemas multimédia
d.Conceitos sobre interactividade e autoria multimédia
e.Exemplos de sistemas de informação multimédia
2.Ferramentas para o desenvolvimento de aplicações Web
a.Protocolos para aplicações multimédia na Internet
b.Linguagens e tecnologias para o desenvolvimento de aplicação Web
i.SGML
ii.HTML
iii.CSS
iv.Javascript
v.HTML5
vi.PHP
vii.Base de dados
viii.Ajax
3.Projecto Multimédia em contexto Web
a.Planeamento
b.Concepção
c.Produção
d.Teste e validação
e.Distribuição

6.2.1.4. Syllabus:
1. Introduction of Multimedia Information Systems
a.Concepts: media, multimedia and multimedia application
b. Types of static and dynamic media
c. Characteristics of multimedia systems
d. Concepts of interactivity and multimedia authorship
e. Examples of multimedia information systems
2. Tools for the development of Web applications
a.Protocols for multimedia applications on the Internet
b. Languages and technologies for the development of Web applications
i.SGML
II.HTML
iii.CSS
iv.Javascript
v.HTML5
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vi.PHP
vii.Database
viii. Ajax
3. Multimedia Project in Web content
a. Planning
b. Conception
c. Production
d. Evaluation test
e. Distribution

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Da análise do programa é espectável que o aluno no final do módulo tenha adquirido competências para a autoria de
informação multimédia, nomeadamente no contexto da produção para media emergentes e novas plataformas de
comunicação.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
From the analysis of the programme it is expectable that in the end of this subject, the student has acquired
competences for the authorship of multimedia information, namely in the context of production for emerging media and
new communication platforms.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A Metodologia seguida é uma metodologia expositiva nas aulas de cariz teórico que é complementada com exercícios
em laboratório e a aprendizagem centrada em projecto, nas aulas práticas e de laboratório. Complementarmente,
procura-se incentivar permanentemente os alunos a um trabalho individual de pesquisa e exploração através da
utilização de ferramentas e conteúdos complementares suportados na plataforma moodle.
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
práticas, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação
de Conhecimentos do ISMAT; disponível em http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category
/7-regulamentos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology followed is expositive in the theoretical classes complemented with laboratory exercises and learning
centred in a project, practical classes and laboratory classes. Complementarily, we look to permanently encourage the
students to an individual research work through the use of tools and complementary contents supported in the moodle
platform.
The evaluation in this curricular unit is comprised by two moments of evaluation (written and/or oral tests, elaboration
and presentation of individual/group work) and is governed by the Knowledge Evaluation Standard of ISMAT; available
at http://www.ismat.pt/index.php/documentos-on-line/category/7-regulamentos

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas e o desenvolvimento de actividades
paralelas ) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e através da elaboração
de projectos).

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual
assignments with oral presentation, and through project elaboration) criteria.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•Nuno M. Ribeiro, 2004, “Multimédia e Tecnologias Iterativas”, FCA - Editora de Informática, Segunda Edição
•Mark Pilgrim , 2010, “HTML5: Up and Running”, O'Reilly Media
•Jon Duckett , 2004, “Beginning Web Programming with HTML, XHTML, and CSS”, Wrox Press
•David Sklar , 2004, “Learning PHP 5”, O'Reilly Media
•Nicholas C. Zakas , 2005, “Professional JavaScript for Web Developers”, Wrox Press
•Alan Beaulieu , 2009, “Learning SQL”, O'Reilly Media, 2nd Edition
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•Brad Bulger, Jay Greenspan e David Wall, 2004, “MySQL/PHP Database Applications”, Wiley Publishing, 2nd Edition

Anexo IX - Sistemas Embebidos / Embedded Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Embebidos / Embedded Systems

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Pedro José Miguel de Abreu Freire

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Esta cadeira tem por objectivo dotar os alunos de métodos, técnicas e ferramentas para projectarem e desenvolverem
aplicações para sistemas embebidos.
A disciplina de insere-se no plano geral de formação em programação da licenciatura e tem como principais objectivos
fornecer aos alunos um conjunto de conhecimentos gerais sobre os sistemas embebidos, em particular a programação
para telemóveis, em Java.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This subject has as the objective to give students methods, techniques and tools to project an develop applications of
embedded systems.
The subject is inserted in a general plan of the degree's training in programming and has as main objectives providing
students knowledge on solving embedded systems problems, particularly in Java programming for mobile phones.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Definição de sistema embebido. Características dos sistemas embebidos: Requisitos, ciclo de vida, factores
económicos.
Interfaces de Entrada/Saída: Portos paralelos, portos série. Temporizadores, sentinelas.
Dispositivos de E/S: Teclados, displays.
Serviço das Entradas/Saídas (polling, interrupções). Parâmetros de desempenho (latência, largura de banda).
Sistemas Operativos de Tempo-Real. Mudança de contexto.
Ciclo de desenvolvimento de programas. Plataformas de desenvolvimento e teste.
Optimização de Programas: Tempo de execução, consumo de energia, ocupação de memória.
Concepção e Desenho de Sistemas Embebidos.
A linguagem Java para sistemas embebidos
Java: Bibliotecas de classes; o ambiente básico; a criação de Middlets
Java: Variáveis, constantes, Estruturas de controlo de fluxo
Java: Classes, atributos e métodos; overloading, reutilização, polimorfismo
Acesso Web a partir de Middles; transferência de ficheiros
Acesso Bluetooth a partir de Middlets

6.2.1.4. Syllabus:
Definition of embedded system. Characteristics of embedded systems: Requirements, life cycle, economic factors.
In/Out interfaces: Parallel ports, serial ports. Temporizers, sentinels.
E/S Devices: Keyboards, displays.
In/Out services (polling, interruptions). Performance parameters (latency, band width).
Real-Time Operating Systems. Context change.
Program development cycle. Developing and test platforms.
Optimisation of Programs: Execution time, energy consumption, occupation of memory.
Conception and Design of Embedded Systems.
Java language for embedded systems
Java: Class libraries; basic environment; creation of Middlets
Java: Variable, constants, flow control structures
Java: Classes, attributes and methods; overloading, reutilisation, polymorphism
Web Access from the Middles; file transfers
Bluetooth access from the Middlets

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
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Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Os diferentes momentos de
avaliação previstos, bem como o trabalhos individuais de casa previstos, permitem aferir, de forma paulatina, a
coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The referred programmatic content, in terms of generic and posterior development scope, point towards the
consecution of defined objectives, since there is an organic connection between both of them. The different moments
of predicted evaluation, as well as individual homework projects, allow to measure, in a progressive manner, the
coherence between programmatic content and the objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino: Aulas teóricas, com recurso ao método expositivo. Aulas teórico-práticas, baseadas na
resolução de problemas/casos. Tutorias, auto-monitorização e actividades de desenvolvimento pessoal e profissional.
Aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning), através do Moodle.
Avaliação:
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies: Theoretical classes, resorting to the exposing method. Theory-practice classes, based in the
resolution of problems/cases. Tutoring, auto-monitoring and professional and personal development activities. E Based
Learning through Moodle.
Evaluation:
The evaluation in this curricular unit is comprised by two moments of evaluation (written and/or oral tests, elaboration
and presentation of individual/group work) and is governed by the Knowledge Evaluation Standard of ISMAT.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It is requested that students continually provide feedback on the performance of teachers.
Meetings will take place in the end of semesters where class representatives are asked to evaluated teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•Wayne Wolf, Computers as Components - Principles of Embedded Computing System Design, Morgan Kaufmann
Publ., 2001
•Gwenaël Le Bodic. Mobile Messaging Technologies and Services. John Wiley & Sons, 2003
•http://java.sun.com/reference/docs/
•http://jcp.org/en/jsr/all
•http://java.sun.com/javame/reference/apis.jsp#api

Anexo IX - Computação Distribuída / Distributed Computing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Computação Distribuída / Distributed Computing

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Pedro José Miguel de Abreu Freire

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A presente unidade curricular tem por objectivo abordar os principais modelos de Computação Distribuída, começando
pelos aspectos fundamentais, respectivas limitações e formas de as resolver, apresentando de seguida as mais
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recentes evoluções e tecnologias associadas à computação na Web.
Pretende-se que no final, os alunos:
- Conheçam os modelos, requisitos e constrangimentos que estão na base da implementação e operacionalização de
Sistemas Distribuídos.
- Conheçam os princípios de funcionamento das plataformas de computação distribuída actuais e saibam identificar os
vários componentes funcionais que as constituem.
- Saibam instalar e utilizar ferramentas de desenvolvimento adaptadas às aplicações distribuídas.
- Saibam utilizar uma linguagem de programação (preferencialmente orientada aos objectos) para desenvolver
aplicações distribuídas de utilidade real, servindo como preparação do trabalho final de curso / estágio profissional a
realizar no semestre seguinte.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
The present curricular unit has as an objective to approach the main models of Distributed Computing, starting by the
fundamental aspects, respective limitations and ways to solve them, and also presenting the most recent evolutions
and technologies associated with Web computing.
It is intended that in the end the students:
- Know the models, requirements and constraints that are in the base of implementation and operation of Distributed
Systems.
- Know the principles of functioning of current platforms of distributed computation and know how to identify the
various functional components that constitute them.
- Know how to install and use development tools adapted to distributed applications.
- Know how to use a programming language (preferably object oriented) to develop distributed applications of real use,
serving as a preparation for the final course project/profession internship to be made in the next semester.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
1.Introdução
•Caracterização
•Requisitos e funcionalidades
2.Modelos de Comunicação Distribuída
•Arquitecturas de Sistemas
•Noção e papel do Middleware
•Interfaces e objectos
•Modelos de interacção, falhas e segurança
3.Comunicação entre Processos Distribuídos
•Invocação e heterogeneidade de dados
•Representação de dados e serialização
•Comunicação cliente/servidor e multi-ponto
4.Modelos de Invocação Remota
•Modelo RPC
•Linguagem de definição de interfaces
•Registo e descoberta de serviços
•Plataforma de execução: Sun RPC
•Modelo de Objectos Distribuídos
•Serviços de Nomeação e de Directório
•Plataformas de Execução: Java RMI
5.Sistemas de Ficheiros Distribuídos
•Problemática e caracterização
•Arquitecturas de SGF distribuídos
•Caching: performance e consistência
•Implementações: NFS e AFS
6.Arquitectura Orientada aos Serviços
•Modelo SOA e Web Services
•O protocolo SOAP
•WSDL
•Integração com Java
•WS e RMI
7.Contextos de Segurança Distribuídos

6.2.1.4. Syllabus:
1.Introduction
•Characterisation
•Requirements and functionalities
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2. Models of Distributed Communication
•System Architectures
•Notion and role of Middleware
•Interfaces and objects
•Interaction, failure and security models
3.Communication between Distributed Processes
•Invocation and heterogeneity of data
•Representation of serialisation data
•Client/Server and multi-point communication
4. Models of Remote Invocation
•RPC Model
•Language and definition of interfaces
•Record and discovery of services
•Execution Platform: Sur RPC
•Model of Distributed Objects
•Naming and Directory Services
•Execution Platform: Java RMI
5.Distributed File Systems
•Problematic and characterisation
•Distributed SGF architectures
•Caching: Performance and consistency
•Implementations: NFS and AFS
6.Service Oriented Architecture
•SOA Model and Web Services
•The SOAP protocol
•WSDL
•Java integration
•WS and RMI
7.Contexts of Distributed Security

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos apontados, em termos de âmbito genérico e posterior desenvolvimento, apontam para a
consecução dos objectivos definidos, já que existe ligação orgânica entre ambos. Os diferentes momentos de
avaliação previstos, bem como o trabalhos individuais de casa previstos, permitem aferir, de forma paulatina, a
coerência entre conteúdos programáticos e objectivos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The referred programmatic content, in terms of generic and posterior development scope, point towards the
consecution of defined objectives, since there is an organic connection between both of them. The different moments
of predicted evaluation, as well as individual homework projects, allow to measure, in a progressive manner, the
coherence between programmatic content and the objectives.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A abordagem seguida permite que os alunos adquiram um conhecimento teórico dos principais modelos de
arquitectura e de invocação e os verifiquem na prática através da realização de projectos utilizando plataformas
distribuídas actuais. A aprendizagem terá uma forte componente de trabalho de pesquisa realizado individualmente
pelos alunos, complementada pela apresentação e análise de exemplos extraídos de aplicações reais. Por outro lado a
componente Laboratorial irá trazer aos alunos a oportunidade de adquirir uma formação profissionalizante nas
principais plataformas de computação distribuída existentes.
Avaliação:
•Uma prova escrita
•Trabalhos em grupos

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The followed approach allows students to acquire a theoretical knowledge of the main architecture and invocation
models and verify them practically through the execution of projects using actual distributed platforms. The learning
will have a strong component of research work made individually by students, complemented by presentation and
analysis of examples extracted from real applications. On the other hand the laboratory component will bring students
the opportunity of acquiring professional training in the main distributed computation platforms available.
Evaluation:
•A written test
•Group work
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6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It is requested that students continually provide feedback on the performance of teachers.
Meetings will take place in the end of semesters where class representatives are asked to evaluated teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
-“Distributed Systems: Concepts and Design” (4th Edition), by Coulouris, Dollimore & Kindberg, Ed. Addison-Wiley,
May 2005; ISBN 0321263545.
-“Web Services: Principles and Technology”, by Michael Papazoglou; Prentice Hall; July 2007; ISBN: 0321155556.
-“Distributed Systems: Principles and Paradigms” by Tanenbaum & van Steen., Prentice Hall; January 2002; ISBN:
0130888931.
-“Tecnologia dos Sistema Distribuídos”, by J. Marques e P. Guedes; Ed. FCA Editora; May, 1998; ISBN: 9727221289.

Anexo IX - Inteligência Artificial / Artificial Intelligence

6.2.1.1. Unidade curricular:
Inteligência Artificial / Artificial Intelligence

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Tiago Miguel Pereira Candeias

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
A “Inteligência Artificial (IA) é a área da ciência da computação orientada à compreensão, construção e validação de
sistemas inteligentes, ou seja, que exibam, de alguma forma, características associadas ao que chamamos
inteligência”.
A missão da disciplina é fornecer ao aluno conhecimento sobre conceitos fundamentais de Inteligência Artificial.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
“Artificial Intelligence (AI) is the area of computer science oriented towards the comprehension, construction and
validation of intelligent systems, i.e., that exhibit in some form, characteristics associated to what we call intelligence".
The goal of the subject is to provide the student knowledge on fundamental concepts of Artificial Intelligence.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Introdução
História e Conceito de IA
Fundamentos de IA
IA clássica e IA não clássica
IA clássica:
Algoritmos de busca
Raciocínio computacional
Teoria de Jogos
Representação do conhecimento
Lógica clássica e lógicas não-clássicas
Sistemas periciais
Tópicos especiais em IA
Agentes e Sociedades de Agentes
Modelação Cognitiva
Redes Neuronais
Algoritmos Genéticos
Vida Artificial
Robótica Inteligente
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6.2.1.4. Syllabus:
Introduction
History and Concept of AI
Fundaments of AI
Classic and Non Classis AI
Classic AI:
Search algorithms
Computational reasoning
Game Theory
Knowledge representation
Classical and non classical Logic
Expert Systems
Special topics in AI
Agents and Societies of Agents
Cognitive Modelling
Neuronal Networks
Genetic Algorithms
Artificial Life
Intelligent Robotics

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O conteúdos programáticos foram definidos ordenados e testados de molde à prossecução dos objectivos definidos
para a disciplina

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The programmatic contents were defined, sorted and tested in order to fulfil the goals defined for the subject

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino da disciplina tem por base aulas teóricas e aulas teórico-práticas. As aulas teóricas são constituídas, no seu
essencial, por sessões expositivas, que servem para introduzir os conceitos fundamentais da disciplina associados a
cada um dos tópicos da matéria. As aulas teórico-práticas baseiam-se na análise, desenho e implementação dos
conceitos teóricos, com recurso aos computadores e software de desenvolvimento instalado.
A avaliação nesta unidade curricular é composta por, pelo menos, dois momentos de avaliação (provas escritas e/ou
orais, elaboração e apresentação de trabalhos individuais e/ou em grupo) e rege-se pelo Regulamento de Avaliação de
Conhecimentos do ISMAT

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching of this subject will be based on theoretical classes and theory-practice classes. The theoretical classes
are comprised, in essence, by displaying sessions, used to introduce fundamental concepts of the subject associated
to each topic of the content. The theory-practice classes are based on analysis, design and implementation of
theoretical concepts, resorting to computers and software of installed development.
The evaluation in this curricular unit is comprised by two moments of evaluation (written and/or oral tests, elaboration
and presentation of individual/group work) and is governed by the Knowledge Evaluation Standard of ISMAT.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It is requested that students continually provide feedback on the performance of teachers.
Meetings will take place in the end of semesters where class representatives are asked to evaluated teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
•Russel, S. e Norvig, P., Artificial Intelligence: a Modern Approach, 2ª Edição Englewood-Cliff, N.J.: Prentice-Hall, 2002.
•Ernesto Costa & A.. Simões. Inteligência Artificial. Fundamentos e Aplicações. Lisboa: FCA, 2004.
•Helder Coelho. Inteligência Artificial em 25 Lições. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994.
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Anexo IX - Pensamento Contemporâneo / Contemporary Thought

6.2.1.1. Unidade curricular:
Pensamento Contemporâneo / Contemporary Thought

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
José Pedro Cantinho Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
- Levar os alunos a reflectir analítica e criticamente sobre as grandes questões do pensamento contemporâneo, à luz
das transformações, rupturas, paradigmas e movimentos de ideias ocorridos nas nossas sociedades e que
consubstanciam a modernidade/ pós – modernidade.
Proporcionar aos alunos as ferramentas que lhes permitam a construção de uma representação conceptual do mundo
onde se inserem como condição para uma intervenção social critica, racional e activa como profissionais e cidadãos
intervenientes e responsaveis.
- Abordar as grandes questões e problemáticas das sociedades contemporâneas.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
- Make the students reflect analytically and critically on the great issues of contemporary thought, in light of the
transformations, ruptures, paradigms and movements of ideas occurred in our societies that support modernity/post-
modernity.
Provide the students with tolls that allow them constructing a conceptual representation of the world they live in as a
condition of intervention in a critical, rational and active society as professionals and intervening and responsible
citizens.
- Consider the great issues and problems of contemporary societies.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
-O Pensamento/Conhecimento como produção social e como processo dinâmico de análise critica, reflexivo e de
conhecimento de si, multireferencial, multidimensional, (trans, meta, pós, inter...) multidisciplinar e globalizante e
…como factor de progresso;
I) O(s) (des)caminhos da modernidade: paradigmas, tensões, rupturas,
(re)voluções na génese do Pensamento Contemporâneo.
II) - O panorama epistemo-paradigmático do pensamento contemporâneo
ou algumas das grandes questões actuais no início de um novo milénio
em tempo de incerteza
III)– Conclusão : O devir está em aberto

6.2.1.4. Syllabus:
-Thinking/Knowledge as social production and as a dynamic process of critical analysis, reflecting and
self-considering, multi-referential, multidimensional, (trans, meta, post, inter...) Multidisciplinary and globalising and...
as progress factor;
I) The (mis)ways of modernity: Paradigms, tensions, ruptures,
(r)evolutions in the genesis of Contemporary Thinking.
II)- The episteme-paradigmatic panorama of contemporary thinking
or some of the great current issues in the beginning of a new millennium
In times of uncertainty
III)-Conclusion: The future is open

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
O programa desta cadeira debruça-se sobre as etapas inerentes ao pensamento contemporâneo, à luz das
transformações, rupturas, paradigmas e movimentos de ideias ocorridos nas nossas sociedades e que
consubstanciam a modernidade/ pós modernidade, permitindo ao aluno abordar as grandes questões e problemáticas
das sociedades contemporâneas

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The program of this subject is focused on the stages inherent to contemporary thinking, in light of the transformations,
paradigms and movements of ideas occurred in our societies and that substantiate modernity/post-modernity, allowing
the student to approach the great issues and problems of contemporary societies

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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As metodologias de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas
e orais) e a organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em
problemas (“problem-based learning”).
A aquisição das competências relacionadas com os objectivos a atingir realiza-se através de um processo continuado,
com base em critérios qualitativos (relacionados com a demonstração crítica dos conhecimentos adquiridos, a
capacidade de iniciativa, responsabilidade e autonomia, a participação nas aulas, o desenvolvimento de actividades
paralelas e com a auto-avaliação) e quantitativos (trabalhos individuais e em grupo; escritos e com apresentação oral, e
através da elaboração de projectos).

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching-learning methodologies value the development of communication skills (written and oral) and the
organisation and management of team work through active problem based learning methodologies.
The acquisition of competences related with the objectives to be obtained is made through a continuity process, based
in qualitative (related with the critical demonstration of acquired knowledge, initiative taking capacity, responsibility and
autonomy, participation in lectures, development of parallel activities and self-evaluation) and quantitative (individual
assignments with oral presentation, and through project elaboration) criteria.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It is requested that students continually provide feedback on the performance of teachers.
Meetings will take place in the end of semesters where class representatives are asked to evaluated teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
BINDÉ, Jérôme, (Coord.) Rumo às sociedades do conhecimento, edições Piaget,2008
Brandão, Nuno Goulart - Séc. XXI-Novas Solidariedades e Incertezas – Edições
Universitárias Lusófonas , 2008
CARRILHO Manuel Maria (Direcção). Dicionário do Pensamento Contemporâneo,
Publicações D. Quixote
ESPADA , João Carlos e ROSAS ,João Cardoso- Pensamento Politico Contemporâneo(Uma Introdução);Bertrand
Editora,2004
GOUNARI, Panayota- A Democracia na Nova Era tecnológica,Edições Pedago, 2009
KOÏCHIRO, Matsuura- As Chaves do século XXI, edições Piaget 2002
MORIN,Edgar, O Método VI- Ética, Biblioteca Universitária,Publicaçãoes Europa América,2005.
SANTOS Neves F. Introdução ao Pensamento Contemporâneo,
Tópicos/Ensaios/Documentos – Edições Universitárias Lusófonas - 2007
SANTOS, Boaventura Sousa. Pela Mão de Alice: O Social e o Político na pósmodernidade, Porto, 1994
Touraine , Alain – Um Novo Paradigma, para compreender o mundo de hoje. Edições Piaget, 2005

Anexo IX - Robótica / Robotics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Robótica / Robotics

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Francisco José de Melo Pereira

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Compreender os conceitos básicos de Robótica.
Obtenção de modelos geométricos, cinemáticos e dinâmicos de robôs manipuladores.
Geração de trajectórias e planeamento de tarefas.
Estudar métodos de percepção e interpretação sensorial (com ênfase na visão por computador) que permitam criar
estados do mundo precisos e métodos de controlo de robôs móveis.
Estudar os métodos que permitam a robôs móveis navegarem em ambientes conhecidos ou desconhecidos usando
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algoritmos de Planeamento e Navegação.
Fornecer conhecimento (in-depth) em Robótica para: “aqueles que pretendam operar e/ou desenvolver aplicações que
usem robots ou sistemas robóticos” “aqueles que pretendam desenvolver/projectar sistemas robóticos

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
Understanding the basics of robotics.
Obtaining geometric models, kinematic and dynamic robot manipulators.
Trajectory generation and task planning.
Studying methods of sensory perception and interpretation (with an emphasis on machine vision) that build the world's
states and precise methods of control of mobile robots.
To study the methods that allow mobile robots to navigate in familiar or unknown using algorithms Planning and
Navigation.
Provide knowledge (in-depth) in Robotics: "those who wish to operate and / or develop applications that use robots or
robotic systems" those who wish to develop / design robotic systems

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Descrições e Transformações Espaciais.
Cinemática Directa de um Manipulador.
Cinemática Inversa de um Manipulador
Jacobianos: velocidades e forças estáticas
Dinâmica de Manipuladores.
Definição de Trajectórias.
Visão
Sistemas e Linguagens de Programação de Robôs.
Nova Robótica: aprendizagem e sociabilidade.

6.2.1.4. Syllabus:
Spatial descriptions and transformations.
Direct kinematics of a manipulator.
Inverse Kinematics of a Manipulator
Jacobians: velocities and static forces
Dynamics of manipulators.
Defining Paths.
Vision
Programming Languages and Systems of Robots.
New Robotics: learning and sociability.

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos estão devidamente alinhados visto que representam completamente os objectivos da
unidade, preservando, no entanto as características de cada grupo de alunos, definindo, em cada caso, o docente, as
necessidades de possível encurtamento ou alargamento dos conteúdos.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
The course contents are properly aligned as completely represent the objectives of unity, preserving, however the
characteristics of each group of students, defining in each case, the teacher, the needs for possible extension or
shortening of contents.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas magistrais, com recurso a instrumentos audiovisuais (teóricas). Aulas de orientação tutorial. Aulas laboratoriais
com simulação e trabalhos experimentais

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, with the use of audiovisual (theoretical). Orientation classes tutorial. Laboratory classes with simulation and
experimental work

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.
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6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It asked students to continually provide feedback on the performance of teaching.
Meetings are held at the end of semester which calls the class representatives to assess teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Craig, John. Introduction to Robotics, Mechanics and Control. Addison-Wesley, 3ª Edição, 2005.
Sonka, Hlavac & Boyle. Image Processing, Analysis and Matching Vision. Chapman and Hall, 1993.
Schilling, Robert. Fundamentals of Robotics- Analysis and Control.Prentice-Hall, 1990.
Braitenberg, V. Vehicles, Experiments in Synthetic Psychology (1984).
Lewis, F. L., Fitzgerald, M., Liu, K. Robotics. ACM Computing Surveys (CSUR), Volume 28 Issue 1, 1996

Anexo IX - Trabalho Final de Curso / Final Course Work

6.2.1.1. Unidade curricular:
Trabalho Final de Curso / Final Course Work

6.2.1.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Vasco Luís Barbosa Freitas

6.2.1.3. Objectivos da unidade curricular e competências a desenvolver:
Com o objectivo de demonstração das capacidades de autonomia para um enunciado de projecto de média dimensão
com um tema retirado do mundo académico ou empresarial, surge esta unidade curricular. Os alunos são orientados
cientificamente para desempenharem o papel de engenheiro informático num projecto de média dimensão.
O objectivo desta unidade curricular é de integrar os conceitos que foram adquiridos pelo aluno ao longo do curso,
num projecto de âmbito alargado e onde o aluno autonomamente resolva um problema.

6.2.1.3. Objectives of the curricular unit and competences to be developed:
This curricular unit arises with the objective of demonstration autonomy skills for elaborating a medium sized project
with a theme derived from the academic or corporate world. The students are scientifically supervised to perform the
role of a computer engineer in the medium sized project.
The objective of this curricular unit is to integrate the concepts that were acquired by the student throughout the year,
in a wide scope project and were the student solves a problem autonomously.

6.2.1.4. Conteúdos programáticos:
Planeamento do projecto
Execução
Controlo do projecto
Testes

6.2.1.4. Syllabus:
6.2.1.4.
Project Planning
Execution
Project Control
Tests

6.2.1.5. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular:
Pressume-se que esta unidade curricular seja frequentada no último semestre do curso de 1º ciclo em engenharia
informática. De acordo com os temas de projectos escolhidos pelos alunos estes poderão ter necessidade de
conhecimentos prévios na área. Tipicamente a selecção de tema é feita pela seguintes principais áreas: redes de
comunicação, desenvolvimento de software, análise de modelação de sistemas, investição de temas numa das 3 áreas
anteriores.

6.2.1.5. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
It is assumed that this curricular unit is frequented in the last semester of the first cycle degree in computer
engineering. According to the themes of the projects chosen by the students these may need previous knowledge in
the area. The theme selection is typically made from the following main areas: Communication networks, software
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development, system modelling analysis, research of themes in one of the three previous areas.

6.2.1.6. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de tutorias com Professor orientador, de acordo com as necessidades de cada aluno.
Avaliação - A avaliação final é determinada por um Jurí composto por 3 elementos do corpo docente do curso de
Engenharia Informática, tendo obrigatóriamente que fazer parte o Professor Orientador. A apresentação do trabalho
final deverá ser pública.

6.2.1.6. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutorial lectures with a Supervisor, according to the needs of each student.
Evaluation—the final evaluation is determined by a Jury composed by 3 elements of the teaching staff of the degree in
Computer Engineering, with the Supervisor being mandatorily part of this Jury. The presentation of the final work
should be public.

6.2.1.7. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos da unidade curricular.
É solicitado aos alunos que continuamente forneçam feedback sobre o desempenho da docência.
São realizadas reuniões de final de semestre onde se pede que os delegados de turma avaliem a docência.

6.2.1.7. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s objectives.
It is requested that students continually provide feedback on the performance of teachers.
Meetings will take place in the end of semesters where class representatives are asked to evaluated teaching.

6.2.1.8. Bibliografia principal:
Regulamentos de TFC, 2009, ULHT
Alexandre Pereira, Carlos Poupa (2004, Pereira). Como escrever uma Tese, monografia ou livro científico usando o
Word, 3ª edição, Lisboa: Edições Sílabo.

Perguntas 6.2.2. a 6.2.3.

6.2.2. Procedimentos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.
Os procedimentos definidos para a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos são a) adequação
entre as unidades curriculares e os respectivos conteúdos em função da avaliação conjunta dos mesmos que é
realizada pela direcção do departamento e/ou direcção do ciclo de estudos no início de cada semestre lectivo após
submissão dos conteúdos por parte da equipa docente de cada UC; e b) monitorização permanente da articulação
entre unidades e conteúdos realizada através da verificação dos sumários disponibilizados em formato electrónico aos
serviços competentes da IES através da plataforma digital de gestão académica da IES.

6.2.2. Procedures for ensuring the coordination between the curricular units and their contents.
The procedures defined for the coordination between curricular units and their contents are a) adequacy between the
curricular units and their respective contents in function of their joint evaluation that is made by the board of the
department and/or the board of the study cycle in the beginning of each teaching semester after submission of the
contents from the teaching staff of each CU; and b) permanent monitoring of the articulation between the units and
contents made through the verification of the summaries made available in electronic format to the competent services
of the IES through a digital academic management platform of IES.

6.2.3. Acções de divulgação dos objectivos das unidades curriculares entre os docentes e os estudantes.
Os objectivos das unidades curriculares são divulgados entre os docentes e os estudantes através da ampla circulação
dos respectivos programas em suporte papel (em reunião geral de docentes do cursos e nas primeiras aulas de cada
unidade curricular), bem como através da plataforma de b-learning da instituição (moodle), no guia de ects labels. São
ainda disponibilizados nos serviços académicos da instituição. Estes objectivos são também discutidos com docentes
e discentes nas reuniões semestrais de docentes do ciclo de estudo.

6.2.3. Actions taken to communicate the objectives of each curricular unit to the academic staff and students.
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The objectives of the curricular units are disseminated among lecturers and students by their publication on the
internet page of the study cycle, in the area defined for this purpose on the institution’s b-learning platform (moodle), in
the programme’s ects labels guide handed out at the beginning of each academic year to the teaching staff in a general
teachers’ meeting as well as to the students in an induction and welcome session, and also by making them available at
the academic services of the institution. These objectives are also discussed with lecturers and students in the
meetings of the scientific and pedagogic committees held every semester.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos das unidades curriculares.
As diferentes unidades curriculares valorizam de forma diferenciada as componentes teórica e prática em função da
natureza dos seus conteúdos programáticos e objectivos e competências a adquirir. Especificamente, são utilizadas as
seguintes metodologias de ensino-aprendizagem: Aulas teóricas (com recurso ao método expositivo), aulas teórico-
práticas (baseadas na resolução de problemas/casos), tutorias, auto-monitorização, actividades de desenvolvimento
pessoal e profissional, aprendizagem baseada na internet (E-Based Learning, através do Moodle). Estas metodologias
de ensino - aprendizagem valorizam o desenvolvimento das competências comunicacionais (escritas e orais) e a
organização e gestão do trabalho em equipa, através de metodologias de aprendizagem activas baseada em problemas
(“problem-based learning”).

6.3.1. Teaching methodologies and didactics adaptation to the objectives of the curricular units.
The different curricular units value in a different manner the theoretical and practical components in function of the
nature of the programmatic contents and the objectives and competences to acquire. Specifically, the following
teaching-learning methodologies are used: Theoretical classes (with resource to the exposing method), theory-practice
classes (based in solving problems/cases), tutorials, auto-monitoring, personal and professional development
activities, e-based learning through Moodle). The teaching-learning methodologies value the development of
communication skills (written and oral) and the organisation and management of team work through active problem
based learning methodologies.

6.3.2. Verificação de que a média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado em ECTS.
Em conformidade com o Decreto-Lei nº. 42/2005 de 22 de Fevereiro, Artigos 4º e Artigo 5º, este ciclo de estudos
organizou o seu ano lectivo em 40 semanas, concedendo neste período, 60 ECTS, trinta ECTS em cada semestre,
constituído cada um destes por 20 semanas. Este ciclo faz equivaler cada unidade de ECTS a um total de carga horária
de 25 horas. Para verificação de que a média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado em ECTS,
procede-se ao questionamento directo dos discentes sobre a matéria em inquérito pedagógico semestral relativo a
cada unidade curricular; verifica-se o volume de tráfego por unidade curricular na plataforma dedicada de b-learning;
procede-se de forma qualitativa à análise do tópico nas reuniões regulares de docentes; finalmente, e em linha com a
legislação em vigor, é verificada a adequação entre as horas de contacto, as horas de estudo e trabalho, horas de
avaliação, bem como os ECTS de cada componente.

6.3.2. Verification that the average study time required is the estimated in ECTS.
Under Decree-Law 42/2005 of 22 September, Article 4 and Article 5, this study cycle has organized its academic year in
40 weeks, awarding 60 ECTS in this period, thirty ECTS in each semester, which comprise 20 weeks each. In this study
cycle each ECTS is equivalent to 25 hours of total work hours. In order to ascertain that the average necessary study
time corresponds to the time estimated in ECTS, a direct survey of the students’ opinion is conducted, in the form of a
pedagogic questionnaire on each curricular unit; the traffic flow on the dedicated b-learning platform is monitored; a
quantitative analysis of the topic is carried out in regular teachers’ meetings; and finally, in keeping with legislation in
force, the suitability of contact hours, study hours and work hours, and evaluation hours, as well as each component’s
ECTS is verified.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da unidade
curricular.

Independentemente das metodologias de ensino-aprendizagem especificamente utilizadas em cada uma das unidades
curriculares, em função dos objectivos e competências específicas a adquirir, procura-se que os métodos de avaliação
utilizados em cada unidade curricular garantam a adequação (a) da correspondência entre os conteúdos
programáticos que são transmitidos e a informação que se pretende que os estudantes tenham assimilado, (b) do
âmbito e profundidade dessa informação, através, por exemplo, da demonstração de competências reflexivas, (c) do
esforço e carga de trabalho desenvolvidos pelo aluno e (d) da actualização dos resultados da aprendizagem ou
competências avaliadas.
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6.3.3. Means to ensure that the students learning evaluation is adequate to the curricular unit's objectives.
Indepently of the teaching-learning methodologies specifically used in each of the curricular units, in function of the
objectives and competencies to be acquired, we aim at the evaluation methods used in each curricular unit guarantee
adequacy to (a) correspondeve between the programmatic content that are transmitted and the information that it is
intended the students acquire, (b) the scope and depth of that information, through, for example, the demonstration and
reflective competences, (c) the effort and labour load developed by the student and (d) the updating of learning results
or evaluated competences.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Exemplos de metodologias: heurística de textos que promove competências na leitura e recensão de artigos
científicos; discussão participada e estudo de casos que promove competências de apresentação pública; ensino
através de desenvolvimento de projecto que promove competências de trabalho em equipa orientado a projecto; ensino
suportado em prática laboratorial que desenvolve competências de trabalho laboratorial.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Examples of methodologies: text heuristics which fosters competencies in reading and reviewing scientific papers;
participated discussion and case study which fosters competencies related to public presentation; teaching through
project development which fosters competencies of project-oriented team work; teaching based on laboratorial practice
which fosters competencies of laboratorial work.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2007/08 2008/09 2009/10

N.º diplomados / No. of graduates 0 0 8

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 8

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

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

 0 0 16

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.
A taxa média de aprovação ronda os 86%; a taxa de reprovações situa-se nos 9%, relativamente ao ano lectivo de
2009-2010. O diferencial corresponde a desistências e anulações de matrícula. As reprovações distribuem-se de forma
mais ou menos homogénea por todas as unidades curriculares, havendo contudo algumas que registam taxas de
reprovação mais significativas, como: Álgebra Linera, com 18%; Matemática Discreta, com 19%. Trata-de de unidades
curriculares estruturais, que englobam uma vasta gama de saberes e práticas supostamente adquiridos à partida,
levantando consequentemente acrescidas dificuldades aos alunos.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas and related curricular units.
The mean approval rate is about 86%; the unapproved rate is about 9%, relative to the 2009-2010 teaching year. The
difference corresponds to dropouts and matriculation annulments. The failures are distributed more or less
homogenously by all curricular units; with some have greater disapproval rates, such as: Linear Algebra, with 18%;
Discrete Mathematics, with 19%. These are structural curricular units that encompass a vast area of knowledge and
practices supposedly acquired at the beginning, giving increased difficulties to the students.
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7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.

Produção semestral de relatório entregue ao responsável pelo ciclo de estudos para avaliação de resultados e
definição de propostas de melhoria de conteúdos programáticos e métodos de avaliação; Definição de unidades
curriculares extra-curriculares (ex. matemática 0) de frequência optativa, disponibilizadas aos alunos nas áreas onde se
verifica menor sucesso; Incentivo aos docentes para reforço de utilização de TIC e aumento do índice de produção de
materiais didácticos para suporte ensino.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
Bi-annual production in a report delivered to the responsible for the study cycle for the evaluation of results and
definition of proposal of improvement of the programmatic contents and evaluation methods; Definition of extra-
curricular units (e.g. mathematics 0) of optional attendance, made available to the students in the areas of least
success; incentive to the lecturers for reinforcement of the use of TIC and increase in the production index of teaching
materials for learning support.

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

88

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained employment
in other areas of activity

12

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

0

 100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.

7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua actividade.

7.2.1. Centro(s) de Investigação na área do ciclo de estudos em que os docentes desenvolvem a sua actividade /
Research Center(s) in the area of the study cycle in which the academic staff develops research activities.

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Classification (FCT)

IES / Institution Observações / Observations

SITI
COFAC - Cooperativa de
Formação e Acção Cultural

Unidade de criação recente a avaliar no próximo
ciclo de avaliação FCT siti.ulusofona.pt

INES-ID Excelente

Pergunta 7.2.2. a 7.2.5

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
nos últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.

9

7.2.3. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
A mensuração do impacto real de actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico de uma sociedade ou de um País é uma tarefa de elevada complexidade. O impacto das actividades
desenvolvidas no passado por este ciclo de estudos deve ser verificado no contexto mais amplo da Instituição em que
ele se enquadra, e por sua vez no contexto do projecto educativo em que esta se integra. Se considerarmos este
referencial, esse impacto é muito assinalável e verificável em função da relevância desse projecto educativo na
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valorização e desenvolvimento económico não só de Portugal, mas em particular da região do Algarve, onde se situa a
Instituição, assim contribuindo para um desígnio que obviamente em muito ultrapassa os objectivos a que em situação
normal pode ambicionar um ciclo de estudos no nosso país. De resto, a juventude do ciclo de estudo, apenas com 4
anos de existência, não permite ainda aferir contribuições específicas nesta área.

7.2.3. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
Measuring the actual impact of scientific, technological and artistic activities to enhance and economically develop a
society or a country is a highly complex task.The impact of the activities developed in the past by this study cycle must
be considered in the wider context of the HEI in which it is taught, as well as in the context of the broader educational
project it is a part of. If we take this framework into account, this impact is quite considerable and can be established by
the relevance of this educational project to the enhancement and economic development not only of Portugal but in
particular of the region of Algarve, as well as all Portuguese-speaking countries.In this way, it contributes to a goal
which clearly goes well beyond the objectives which, in an average situation, any study cycle can aim to achieve in our
country. Moreover, the youth of the study, with only four years of existence, it doesn`t allow to assess the specific
contributions in this area

7.2.4. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.

Foram estabelecidas parcerias no âmbito do desenvolvimento de aplicações para redes estruturadas (Algardata S.A.) .
Existem ligações privilegiadas com outros estabelecimentos do grupo Lusófona (nomeadamente ULHT e ULP).
Ligação estreita entre o GameIsmat e a ULHT.
Existem propostas de intercâmbio no âmbito do Programa Leonardo da Vinci com a Universitat Leipzig, Alemanha, e a
Universidad de la Rioja, Espanha.
Parte dos docentes do ciclo colaboram activamente na recém criada unidade SITI do grupo lusófona, uma unidade na
área de engenharia informática e sistemas com elevado perfil de inovação e capacidade de investigação
(http://siti.ulusofona.pt)

7.2.4. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.

Partnerships have been established in the scope of the development of applications for structured networks (Algardata
SA).
There are privileged connections with other establishments in the Lusophone Group (including ULHT and ULP).
Close connection between GameIsmat and ULHT.
There are proposals for exchange under the Leonardo da Vinci Program with the Universitat Leipzig, Germany, and
Universidad de la Rioja, Spain.
Part of the cycle of teachers actively collaborate in the newly created unit Lusophone SITI Group, a unit in the field of
computer engineering and systems with high profile innovation and research capacity (http://siti.ulusofona.pt)

7.2.5. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
O serviço responsável na instituição pela monitorização destas actividades utiliza os dados resultantes desse projecto
para a elaboração de recomendações aos órgãos de gestão académica relativamente às áreas de maior potencial ou
necessidade de investimento; publicitação e divulgação das actividades da instituição em meios de comunicação
externos e internos como por exemplo o portal noticioso LOC (http://loc.grupolusofona.pt); produção de relatório a ser
entregue serviços de recursos humanos e órgãos de gestão académica para efeitos de avaliação de performance de
docentes e investigadores; definição anual de plano estratégico de promoção de actividades de I&D.

7.2.5. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The institution’s service in charge of monitoring these activities uses the data resulting from that project to prepare the
recommendations to the bodies of academic management regarding the areas of higher potential or need for
investment; dissemination and communication of the institution’s activities in external and internal media, such as the
news portal LOC (http://loc.grupolusofona.pt); preparation of a report to be handed to the Human Resources
department and bodies of academic management for the purpose of assessing teachers’ and researchers’
performance; annual definition of a strategic plan to foster R&D activities.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada.
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O 1º Ciclo em Engenharia Informática está integrado no Departamento de Ciências e Tecnologias do ISMAT, o qual
engloba um conjunto diversificado de actividades, muitas delas de suporte à actividade deste Ciclo de Estudos.
Este Departamento, formalmente constituído desde Abril de 2010 engloba, para além das actividades de formação
graduada e pós-graduada, actividades de formação contínua, actividades de investigação e avaliação. Neste âmbito, foi
desenvolvido, para o ano de 2011, um conjunto alargado de acções de formação avançada, criadas com base numa
avaliação das necessidades sentidas pelos docentes e pelos discentes, que visa o desenvolvimento de actividades de
formação ao longo da vida, em diversas áreas, bem como actividades de graduação e pós-graduação.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The 1st Cycle in Computer Engineering is integrated in the Department of Sciences and Technologies of ISMAT, which
encompasses a set of diversified activities, many of them supporting this Study Cycle.
This department, formally constituted since April 2010, encompasses, besides the graduate and post-graduate training
activities, continuous training activities and research and evaluation activities. In this scope, it was developed for 2011 a
wide set of advanced training actions, created based on the evaluation of the needs felt by the teachers and students,
that aims at developing training activities throughout life, in several areas, as well as graduate and post-graduate
activities.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, desportiva
e artística.

Sendo um ciclo de estudos extremamente jovem, apenas com 4 anos de funcionamento, não se poderá ainda medir o
impacto regional / nacional. Contudo, no âmbito da região Algarve, o ciclo de estudos está já a contribuir para a
formação superior nesta área do conhecimento / actividade, através da produção de um primeiro grupo de diplomados,
que se integraram de imediato na vida activa. A produção de tarabalhos / projectos finais associada ao ciclo de estudos
contribui sobremaneira para a cultura científica regional. E as actividades de formação e extensão educativa realizadas
(cursos, workshops, conferências) contribuem para a acção cultural.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.

Being a very new study cycle, with only 4 years running, we cannot yet measure the regional/national impact. However,
in the Algarve region, the study cycle is already contributing to the higher education in this area of knowledge/activity,
through the production of the first group of graduates that immediately integration active life. The production of final
work/projects associated to the study cycle contributes heavily for the regional scientific culture. And the training
activities and educational extension made (courses, workshops, and conferences) contribute for the cultural action.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino
ministrado.

O conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, este ciclo de estudos e o ensino ministrado,
está adequado à natureza dos diferentes público-alvo a que se destina, bem como às exigências legais e normativas em
vigor. Assim, é garantida a disponibilização no sítio internet da instituição e na sua plataforma de b-learning de toda a
informação base sobre a instituição e o ciclo de estudos, nomeadamente informações relativas a corpo docente,
discente, planos de estudo e conteúdos programáticos, bem como informações relativas ao processo de ensino. A
disponibilização destas informações em formato electrónico ocorre no contexto do projecto Campus virtuais da
instituição (POSC_42/3.12/D/LVT), da publicação anual do relatório de concretização do processo de Bolonha e da
política geral de gestão da qualidade da Instituição. Complementarmente, é ainda garantida a disponibilização pública
desta informação em formato impresso.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.

The contents of the information disseminated to the outside regarding the institution, this study cycle and its teaching,
is suitable to the nature of the different target audiences they are intended for, as well as the legal and regulatory
requirements in force. Thus, all basic information on the institution and the study cycle, namely the teaching staff,
study plans and syllabi, as well as information regarding the teaching process, is made available on the Institution’s
website and on its b-learning platform. Making this information available in an electronic format takes place in the
context of the virtual campuses of the institution (POSC_42/3.12/D/LVT), of the annual publication of the performance
report on the Bologna Process, and the general quality management policy of the HEI. At the same time, this
information is also made publicly available in paper format.

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 0

Percentagem de alunos em programas internacionais / Percentage of students in international programs 0

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 0

 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Missão e Objectivos

8.1.1. Pontos fortes
Professores com bons conhecimentos e capacidade para os transmitir.
Forte empenho dos docentes no sucesso educativo.
Cultura de rigor e excelência por parte dos docentes.
Contribuição para a autonomia de ensinar, aprender e investigar.
Proximidade e relação entre o corpo docente e os estudantes, promovendo uma relação constante pedagógica e
intelectual.
Adequado número de alunos.
Ligação privilegiada ao tecido empresarial da região e à Administração Local.

8.1.1. Strengths
Lecturers with good knowledge and capacity to transmit it.
Strong commitment of lecturers in educational success.
Culture of rigour and excellence from the lecturers.
Contribution for the autonomy of teaching, learning and researching.
Proximity and relation between the teaching and student body, promoting a constant pedagogic and intellectual
relation.
Adequate number of students.
Privileged connection to the corporate tissue of the region and Local Administration.

8.1.2. Pontos fracos
Juventude da instituição, ainda em fase de crescimento.
Corpo docente jovem, ainda em formação.
Pequena / média dimensão, que dificulta criação de sinergias em determinados contextos.
Escassez de investigação significativa a nível regional.
Falta de divulgação do ciclo de estudos em Portugal e no Estrangeiro.
Pouca mobilidade dos alunos e docentes para universidades estrangeiras, programa ERASMUS, etc.

8.1.2. Weaknesses
Youth of the institution, still in growth phase.
Young teaching body, still in training.
Small/medium size, which make difficult the creation of synergies in determined contexts.
Lack of significant research at a regional level.
Lack of divulgation of the study cycle in Portugal and Abroad.
Lack of mobility of the students and lecturers to foreign universities, ERASMUS program, etc.

8.1.3. Oportunidades
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Alargamento da oferta formativa.
Ligação às entidades reguladoras da profissão.
Reforço da componente investigativa.
Captação de novos públicos (+ 23 anos, pós-graduações).
Carência de especialistas com formação superior a nível regional. Interacção com o meio económico e social.
Reforço dos mecanismos de auto-avaliação.

8.1.3. Opportunities
Widening of the teaching offer.
Connection to the regulating entities of the profession.
Reinforcement of the research component.
Acquiring of new audiences (+23 years, post-graduate).
Lack of specialists with higher training in the regional level. Interaction with the economic and social mean.
Reinforcement of the self-evaluation mechanisms.

8.1.4. Constrangimentos
Conjuntura económica actual.
Situação periférica do Algarve, relativamente aos grandes centros culturais.
Ausência de financiamento / apoio público.
Falta de horizontes de pequenos e médios empresários locais relativamente à importância da Engenharia Informática,
tendo como consequência a baixa remuneração dos licenciados em Engenharia Informática.
Discriminação face ao ensino particular e cooperativo.

8.1.4. Threats
Current economic conjuncture.
Peripheral situation of the Algarve, relative to the big cultural centres.
Lack of funding/public support.
Lack of horizons of small and medium local businessman relative to the importance of computer engineering, taking
into account the low income of the computer engineering graduates.
Discrimination relative to particular and cooperative education.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes
-Existência de um serviço central responsável pela gestão da qualidade – gabinete de gestão da qualidade, a nível da
entidade instituidora;
·Compromisso da liderança da instituição com uma cultura de qualidade e orientação estratégica da instituição para a
mesma;
·A estrutura organizacional para a qualidade é representativa das componentes académica, científica, administrativa e
de gestão;
·A definição de mecanismos de garantia de qualidade conta com o envolvimento dos principais interessados nos
processos em cuja qualidade interessa investir (alunos, docente e restantes stakeholders da instituição)
·Equipa responsável pela implementação dos mecanismos de qualidade com qualificações, competências e motivação
adequada à prossecução dos objectivos
·Experiência no uso dos instrumentos e ferramentas de recolha e tratamento da informação
·Existência de sistema de informação dedicado

8.2.1. Strengths
• Existence of a central service responsible for quality management – Quality Management Office;
• The institution’s leadership commitment with a quality culture, and the institution’s strategic orientation to it;
• The Organizational Structure for Quality is representative of the academic, scientific, administrative and management
components;
• The definition of mechanisms for quality assurance relies on the involvement the main interested parties in the
processes in the quality of which it is important to invest (students, lecturers and other stakeholders of the institution);
• Team responsible for implementing the quality mechanisms with qualifications, competencies and motivation that fits
the objectives to be achieved;
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• Experience in the use of instruments and tools to gather and process information
• Existence of dedicated information system.

8.2.2. Pontos fracos
·Quantidade de informação, decorrente da dimensão da instituição e da complexidade dos parâmetros de análise
utilizados
·A insuficiente descrição/formalização de alguns dos mecanismos e instrumentos utilizados na gestão dos processos
de garantia de qualidade;
·Excessiva orientação do sistema de garantia de qualidade a modelos burocratizantes impostos do exterior;
·Baixa maturação do sistema interno de qualidade em função da sua relativa juventude.

8.2.2. Weaknesses
• Amount of information derived from the institutions’ dimension and the complexity of used analysis parameters;
• Insufficient description/formalization of some mechanisms and tools used for managing quality assurance processes;
• Excessive orientation of the quality assurance system towards bureaucracy-heavy models imposed from outside;
• Weak maturation of the internal quality system as a result of its relative youthfulness.

8.2.3. Oportunidades
* Adequação do sistema interno de gestão da qualidade da IES aos principais referenciais nacionais e europeus;
* Acesso a boas práticas e outros instrumentos importantes na melhoria contínua de qualidade na IES;
* Oportunidade para reflexão e aprendizagem;
* Certificação de acordo com norma ISO 9001:2008 de serviços administrativos;
* Reforço da cultura de qualidade da instituição com melhoria de circuitos de diálogo e intervenção entre envolvidos.

8.2.3. Opportunities
• Conformity of the HEE’s internal system for quality management to the main national and European reference
frameworks;
• Access to good practices and other important instruments for continuous quality improvement at the HEE;
• Opportunity for reflection and learning;
• Certification according to the ISO 9001:2008 norm of administrative services;
• Reinforcement of the institution’s quality culture with improved dialogue flows and intervention among those involved.

8.2.4. Constrangimentos
* O tempo dispendido, as exigências dos mecanismos de avaliação interna e externa para todos os envolvidos no
processo, bem como o risco de demasiada “burocratização” dos processos podem, paradoxalmente, constituir-se
como um entrave à focalização no objectivo pretendido – a garantia de qualidade;
* Alteração aos indicadores de avaliação de qualidade por parte de entidades externas.

8.2.4. Threats
• The time spent, the requirements of the internal and external assessment mechanisms for all those involved in the
process, as well as the risk of making the processes “over-bureaucratic” may paradoxically become an obstacle to
focusing on the desired objective – quality assurance;
• Changes in quality assessment indicators by the external entities.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
Salas de aula com dimensões e características apropriadas para à especificidade do ciclo de estudos.
Laboratórios informáticos com rede informática estruturada com Pcs / Macs.
Rede Wirelless em todo o "Campus".
Equipamento de apoio à docência adequado à especificidade do ciclo de estudos.
Centro de cópias e impressões dotados das mais recentes tecnologias.
Parcerias estabelecidas com:
1. Câmara Municipal de Portimão e Câmara Municipal de Silves, no âmbito dos encontros para a competitividade.
2. Algardata S.A., no âmbito de Networking e Hardware.
3. Burks, S.A., no âmbito de desenvolvimento de software.
Parcerias estabelecidas com outras instituições de ensino para desenvolvimento de actividades de formação extra-
curricular (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias e Universidade Lusófona do Porto).
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Estreita ligação á Unidade de Investigação de Sistemas e Tecnologias Informáticas (SITI)

8.3.1. Strengths
Lecture halls with size and characteristics adequate to the specificity of the study cycle.
Informatics laboratories with informatics networks structured with Pcs/Macs.
Wireless Network in all Campus.
Teaching support equipment adequate to the specificity of the study cycle.
Copy and printing centre with the newest technologies.
Partnerships established with:
1. Protimão City Council and Silves City Council, in the scope of the meetings for competition.
2. Algardata S.A., in the scope of Networking and Hardware.
3. Burks, S.A., in the scope of software development.
Partnerships established with other teaching institutions for the development of extra-curricular training activities
(Lusófona University of Humanities and Technologies of Lusófona University of Porto).
Strict connection with the Systems and Information Technologies Investigation Unit (SITI

8.3.2. Pontos fracos
Baixa Largura de Banda do acesso ADSL, justificada pelas operadoras pela localização das instalações na parte antiga
da Cidade.
Falta de um laboratório especializado para Sistemas Digitais e Robótica.
Escassez de recursos bibliográficos, em particular no que respeita ao acesso às bases de dados científicas online.
Poucas parcerias inter-universitárias.

8.3.2. Weaknesses
Low bandwidth in ADSL access, justified by the providers and the location of the facilities near the old part of the City.
Lack of a specialised laboratory for Digital Systems and Robotics.
Lack of bibliographical resources, particularly respective to access to scientific online databases. Few, inter-university
partnerships.

8.3.3. Oportunidades
Possibilidade de implementar novos serviços, na área das tecnologias informáticas, de apoio à comunidade,
nomeadamente, em contexto escolar.
Estabelecimento de uma política de parcerias com o objectivo de facilitar os apoios à formação e inserção na vida
activa.
Celebração de protocolos de mobilidade nacional e internacional dirigida a discentes e docentes.
Celebração de protocolos / parcerias com entidades formadoras, públicas e privadas, com vista à formação no âmbito
da Engenharia Informática.
Celebração de protocolos com autarquias, escolas, instituições públicas e privadas.
Reforço da biblioteca.
Reforço das comunicações.
Instalação de raiz de um laboratório de Sistemas Digitais e de Robótica, nas novas Instalações do ISMAT ( em
construção).

8.3.3. Opportunities
Possibility of implementing new services in the area of information technologies such as community support, namely in
a school context.
Establishment of a policy of partnerships with the goal of facilitating the support to training and insertion in active life.
Celebration of national and international mobility protocols aimed at lecturers and students.
Celebration of protocols / partnerships with training entities, public and private, aimed at training in the scope of
computer Engineering.
Celebration of protocols with city councils, schools, public and private institutions.
Reinforcement of the library.
Reinforcement of communities.
Installation of a Digital Systems and Robotics laboratory in the new ISMAT facilities (in construction).

8.3.4. Constrangimentos
Custos elevados de equipamentos e materiais.
Situação periférica relativamente aos grandes centros urbanos.

8.3.4. Threats
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High cost of equipments and materials.
Peripheral situation of the Algarve, relative to the big cultural centres.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
Corpo docente jovem e motivado.
Corpo docente que combina prática profissional com experiência académica.
Corpo docente com projectos de pós-graduação em curso.
Actividade regular de docentes em conferências nacionais e internacionais, com apresentação de trabalhos científicos.
Proximidade aos estudantes.
Grande disponibilidade de apoio aos alunos.
Fluxos de comunicação rápidos e eficientes.
Boa Articulação entre unidades curriculares da mesma área.

8.4.1. Strengths
Young and motivated teaching staff.
Teaching staff that combines professional practice with academic experience.
Teaching staff with ongoing post-graduate projects.
Regular activity of lecturers in national and international conferences, with the presentation of scientific work.
Proximity of students.
Great availability and support to students.
Rapid and efficient communication flows.
Good articulation between curricular units in the same area.

8.4.2. Pontos fracos
Escassa produção científica, em particular no que respeita a publicações com peer-review.
Baixo número de docentes doutorados na área do ciclo de estudos.
Docentes com responsabilidades em mais disciplinas do que o desejável.

8.4.2. Weaknesses
Low scientific production, in particular in peer-reviews publications.
Low number of PhD lecturers in the area of the study cycle.
Lecturers with responsibility in more subjects than desirable.

8.4.3. Oportunidades
Constituição de um corpo docente altamente especializado, pela conclusão dos projectos de doutoramento em curso.
Incentivo à investigação e publicação.
Reforço da articulação horizontal e vertical no seio do corpo docente.
Motivação dos antigos alunos para que concluam a sua formação concluindo projectos de Doutoramento Nacionais ou
Internacionais.

8.4.3. Opportunities
Constitution of a highly specialised teaching staff by the conclusion of the ongoing PhD projects.
Incentive to research and publication.
Reinforcement of the horizontal and vertical articulation of the teaching staff.
Motivation of alumnae to conclude training in National or International PhD projects.

8.4.4. Constrangimentos
Relativa lentidão da aplicação de normas decorrentes do paradigma de Bolonha.
Carência de financiamentos para realização de projectos de investigação.
Escassez de doutorados na área disciplinar a nível nacional.

8.4.4. Threats
Relative slow application of norms from the Bologna paradigm.
Lack of funding for the realisation of research projects.
Lack of PhD holders in the subject’s area on the national level.
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8.5. Estudantes

8.5.1. Pontos fortes
Maturidade e elevada motivação.
Predisposição para trabalho em equipa.
Elevada assiduidade, e participação na comunidade Académica.
Elevada ocupação dos laboratórios em periodos não lectivos.
Elevado fluxo de comunicação com Docentes utilizado a plataforma Moodle.
Participação em actividades públicas de promoção.
Baixo número de reclamações.
Ambiente escolar amigável.

8.5.1. Strengths
Maturity and high motivation.
Predisposition for team work.
High attendance and participation in the Academic community.
High occupation of laboratories in non teaching periods.
High flow of communication with lecturers using the Moodle platform.
Participation in promotional public activities.
Low number of complaints.
Friendly environment.

8.5.2. Pontos fracos
Assimetrias elevadas em termos de pré-requisitos.
Compreensão dos princípios subjacentes ao paradigma de Bolonha.
Genérica acumulação com actividades laborais (curso é nocturno).
Escassa mobilidade internacional.

8.5.2. Weaknesses
High asymmetries in terms of pre-requisites.
Understanding of the underlying principles of the Bologna paradigm.
Generic accumulation with labour activities (the course is nocturnal).
Lack of international mobility.

8.5.3. Oportunidades
Incentivar a participação em Centros de Investigação, nomeadamente no GameIsmat.
Incentivar a participação em Congressos e Seminários.
Incentivar programas de mobilidade.

8.5.3. Opportunities
Promote the participation in Research Centres, namely Gamelsmat.
Promote the participation in Congresses and Seminars.
Promote mobility programs.

8.5.4. Constrangimentos
Tempo disponível dos trabalhadores estudantes.
Situação periférica do Algarve, relativamente aos grandes centros culturais.

8.5.4. Threats
Available time of student workers.
Peripheral situation of the Algarve, relative to the big cultural centres.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
Grande proximidade entre os alunos e professores.
Comunicação entre docentes e discentes muito facilitada.
Grande entusiasmo por parte dos discentes.
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Turmas relativamente pequenas.

8.6.1. Strengths
Great proximity between lecturers and students.
Highly facilitated communication between lecturers and students.
Great enthusiasm from he students.
Relatively small classes.

8.6.2. Pontos fracos
Tendência dos estudantes para basearem a sua preparação na acumulação da informação, em detrimento da
aprendizagem reflexiva e do questionamento crítico.

8.6.2. Weaknesses
Tendency of the study to base their preparation in the accumulation of information, as opposed to reflective and critical
questioning learning.

8.6.3. Oportunidades
Abertura metodológica proporcionada pelo Processo de Bolonha, que apela à valorização das competências e das
capacidades, revelou-se uma oportunidade no curso de Engenharia Informática.

8.6.3. Opportunities
Methodology openness provided by the Bologna process, that appeals to the valorisation of competences and skills,
has revealed an opportunities in the Computer Engineering degree.

8.6.4. Constrangimentos
Regime pós-laboral dificulta (sem impedir) a adopção de metodologias mais activas. Desempenho de estudantes-
trabalhadores sob maior pressão. Necessidade de esforço acrescido da parte de docentes, no sentido de gerar
interacções de ensino-aprendizagem.

8.6.4. Threats
Post labour regime (without preventing) the adoption of more active methodologies. Performance of the student-
workers under greater pressure. Need for a greater effort from lecturers in the sense of generating teaching-learning
interactions.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
Fraco índice de abandono / retenção. Bons resultados académicos, indício de adequação de processos / métodos de
ensino. Output de diplomados.

8.7.1. Strengths
Low abandonment/retention index. Good academic results, indication adequacy of processes/teaching methods.
Output of graduates.

8.7.2. Pontos fracos
Apesar de rápida integração no mercado de trabalho por parte de diplomados, alguma dificuldade em termos de
mobilidade profissional, em termos de adequação formação superior / profissão.

8.7.2. Weaknesses
Despite the swift integration in the work market from the graduates, some difficulty in terms of professional mobility in
terms of adequacy of higher education to profession.

8.7.3. Oportunidades
Ainda maior adequação das formações superiores às necessidades do mercado de trabalho.
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8.7.3. Opportunities
Still a greater adequacy of higher education to the needs of the work market.

8.7.4. Constrangimentos
A actual crise económico-financeira terá reflexos negativos nesta área, na medida em que vai haver, muito
provavelmente, uma maior contenção nas contratações.

8.7.4. Threats
The current financial economic crisis will have negative reflections in this area, as there will probably be a greater
contention in hiring.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Missão e objectivos

9.1.1. Debilidades
- Dificuldade na aproximação dos conteúdos programáticos teóricos à sua aplicabilidade prática mais relacionada com
a realidade do mercado.
- Articulação entre as unidades curriculares, no que respeita aos conteúdos programáticos transversais e específicos.
- Escassez de investigação significativa.

9.1.1. Weaknesses
- Difficulty in the approximation of the theoretical programmatic contents and its practical applicability more related
with the reality of the market.
- Articulation between the curricular units, relative to the transversal and specific programmatic contents.
- Lack of significant research.

9.1.2. Proposta de melhoria
a.Estabelecimento de parcerias, com vista à realização de sessões/aulas práticas com profissionais da área da
Engenharia Informática e Engenharia Electrotécnica, que desenvolvam actividade nas diferentes áreas no âmbito das
Tenologias Informáticas , por forma a permitir uma melhor assimilação desses conteúdos e promover o contacto com a
realidade da vida activa.
b. Estabelecimento de parcerias, com vista à realização de sessões/aulas práticas com profissionais da área do Direito
Informático e Ética Profissional, por forma a permitir uma melhor assimilação desses conteúdos.
c. Nomeação de um docente responsável por cada uma das áreas base nas quais se integram as unidades curriculares
do ciclo de estudos, com a função de reunir e articular com os responsáveis pelas unidades curriculares. Avaliação por
parte dos docentes e discentes dessa mesma articulação.
d. Incentivo á apresentação de comunicação / textos em reuniões científicas / publicações.

9.1.2. Improvement proposal
a.Establishment of partnerships, in order to make practical classes/sessions with professionals in the Computer
Engineering and Electro technical Engineering, that develop activities in the different areas in the scope of Information
Technologies, in order to allow a better assimilation of these contents and promote contact with the reality of active life.
b.Establishment of partnerships to make practical classes/sessions with professionals in the area of Informatics Law
and Professional Ethics, in order to allow a better assimilation of these contents.
c.Nomination of a lecturer responsible for each of the base areas in which the curricular units of the study cycle are
integrated, with the function of gathering and articulating with those responsible for the curricular units. Evaluation
from the lecturers and students of that same articulation.
d. incentive to the presentation of communication/texts in scientific meetings /publications.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se implementação das medidas no ano lectivo 2010-2011, com sucessiva actualização, sempre que justificável.

9.1.3. Implementation time
It is also predicted that measures are implemented in academic year 2010-2011, with successive update, whenever
justifiable.
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9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a. Alta
b. Média
c. Alta
d. Alta

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
a. High
b. Medium
c. High
d. High

9.1.5. Indicador de implementação
Parcerias estabelecidas;
Realização das sessões e avaliação da adequação das mesmas por parte dos discentes e docentes;
número de comunicações;
número de publicações.

9.1.5. Implementation marker
Partnerships established with:
Realisation of sessions and evaluation of their adequacy from the teachers and students;
Number of communications;
Number of publications.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades
* Quantidade de informação;
* Insuficiente descrição/formalização de mecanismos e instrumentos;
* Excessiva orientação do sistema de garantia de qualidade a modelos burocratizantes;
* Baixa maturação do sistema interno de qualidade em função da sua relativa juventude.

9.2.1. Weaknesses
• The amount of information;
• Insufficient description/formalizing of mechanisms and tools;
• Excessive orientation of the quality assurance model towards bureaucracy-generating models;
• Low level of maturation of the internal quality assurance system as a result of its relative youthfulness.

9.2.2. Proposta de melhoria
A melhoria global da organização interna e dos mecanismos de garantia de qualidade da instituição passa por um
reforço da cultura de qualidade da mesma e por uma melhor articulação entre todos os intervenientes. Assim, a
principal proposta de melhoria preconizada em ordem à eliminação das debilidades inventariadas é o reforço do
sistema de informação subjacente ao sistema integrado de gestão da qualidade, nomeadamente com a integração no
mesmo de um modelo de balance score card que permita avaliar melhor do grau de cumprimento dos principais
indicadores e respectivo grau de formalização, melhorando a organização da informação e garantindo a reversão para
o interior da instituição dos resultados positivos originados pelo processo de gestão da qualidade.

9.2.2. Improvement proposal
The global improvement of the internal organization and the quality assurance mechanisms of the institution involve
reinforcing its quality culture and a better articulation between all intervening elements. Thus, the main proposal for
improvement submitted, in order to eliminate the weaknesses detected, is the reinforcement of the information system
that underlies the integrated system for quality management. This will be achieved by integrating it with a balanced
scorecard model which allows us to measure more accurately the extent to which the main indicators and their
respective degree of formalization achieve their ends, thus improving information organization and ensuring that the
positive results derived from the process of quality management will revert into the organization.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
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O período total de implementação desta proposta de melhoria é de três anos. Considerando que neste momento se
encontra em fase inicial de implementação do mesmo, prevê-se a sua conclusão em 2013.

9.2.3. Improvement proposal
The total period of implementation of this improvement proposal is three years. Considering that it is at present in its
initial implementation stage, we foresee that it will be concluded in 2013.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
High

9.2.5. Indicador de implementação
Dois indicadores de implementação: sistema de business inteligence operacional e reactivo ao nível das práticas e
orientações estratégicas do sistema interno de garantia de qualidade – 2011. Modelo de balance score card em
funcionamento com ferramentas complementares de extracção e análise de dados de monitorização – 2013.

9.2.5. Implementation marker
Two implementation indicators: a business intelligent system that is operational and reactive at the level of strategic
practices and guidelines for the internal quality assurance system – 2011. Balanced scorecard model running with
complementary tools to extract and analyse monitoring data – 2013.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
a. Falta de Laboratório de Sistemas Digitais e Robótica.
b. Acervo da Biblioteca do ISMAT na área de estudos da Informática e Electrónica.
c. Parcerias com outras instituições de ensino superior.

9.3.1. Weaknesses
Lack of a specialised laboratory for Digital Systems and Robotics.
b. Library collection of ISMAT in the area of Informatics and Electronics Studies.
c. Partnerships with other higher education institutions.

9.3.2. Proposta de melhoria
a. Conseguir a implementação do Laboratório de Sistemas Digitais e Robótica nas novas instalações ( em Curso -
Conclusão prevista para o início do ano lectivo 2011/12).
b. Nova avaliação de necessidades com vista à aquisição e actualização do material bibliográfico.
c. Desenvolvimento de parcerias institucionais

9.3.2. Improvement proposal
a. Manage the implementation of the Digital Systems and Robotics Laboratory in the new facilities (in course-
Conclusion predicted for the beginning of academic year 2001/12).
b. New evaluation of needs aiming at the acquisition and update of bibliographical material.
c. Development of institutional partnerships

9.3.3. Tempo de implementação da medida
Prevê-se que a primeira medida seja implementada no início do ano lectivo 2011-2012
As restantes medidas a serem retomadas no início do 2º Semestre do ano lectivo 2010/11, sendo actualizadas
anualmente.

9.3.3. Implementation time
It is predicted that the first measure is implemented in the beginning of academic year 2011-2012
The remaining measures to be taken in the beginning of the 2nd Semester of the academic year 2010/11, being updated
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annually.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a. Média
b. Alta
c. Alta

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
a. Medium
b. High
c. High

9.3.5. Indicador de implementação
a. número de alunos a desenvolverem projectos laboratorias nas áreas de Sistemas Digitais, Processamento de Sinal,
Sinais e Sistemas e Robótica.
b. indicador directo: número de fontes bibliográficas no acervo da Biblioteca do ISMAT; Indicador indirecto: número de
requisições para utilização dessas mesmas fontes.
c. Número de novas parceirias.

9.3.5. Implementation marker
a. number of students to develop laboratory projects in the area of Digital Systems, Signal Processing, Signals and
Systems and Robotics.
b. direct indicator: Number of bibliographical sources in the collection of the ISMAT Library; indirect indicator: Number
of requests for the use of those same sources.
c. Number of new partnerships.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
a. Número de docentes doutorados, na área do Ciclo de Estudos.
b. Baixa produção científica.

9.4.1. Weaknesses
a. Low number of PhD lecturers in the area of the study cycle.
b. Low scientific production.

9.4.2. Proposta de melhoria
a. No caso dos docentes que se encontram a realizar doutoramento, incentivo, aos doutorandos, para o término das
actividades relacionadas com os trabalhos a realizar na área de especialização do doutoramento. No caso dos
docentes que ainda não iniciaram doutoramento, recomendação, em órgãos estatutários, de prazos para progressão
académica.
b. Aprovação, em órgãos estatutários, de regra relativa à necessidade de publicação, por ano, de pelo menos um artigo
científico em revista com revisão por pares, ou um livro.

9.4.2. Improvement proposal
a. In the case of lecturers that are now making their PhD, incentive for finishing their work related activities and work in
the area of specialisation of the PhD. In the case of lecturers that have not yet started their PhD, recommendation in
statutory bodies for deadlines for academic progression.
b. Approval, in statutory bodies, of a rule relative to the need of publication, per year, of at least one scientific article in
a peer-reviewed journal or a book.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
Em ambos os casos, prevê-se que a medida comece a ser implementada já no ano lectivo 2010-2011, e actualizada
sempre que justificável.

9.4.3. Implementation time
In both cases, it is predicted that the measure will start to be implemented right away in academic year 2010-2011, and
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updated whenever justifiable.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a. Alta
b. Alta

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
a. High
b.High

9.4.5. Indicador de implementação
a. Número de docentes que concluíram doutoramento
b. Número de docentes que iniciaram doutoramento.
c. Trabalhos publicados e/ou aceites para publicação em revista científica com revisão por pares ou em forma de livro.

9.4.5. Implementation marker
a. Number of lecturers that concluded PhD
a. Number of lecturers that started PhD.
c.Works published and/or accepted for publication in peer-reviewed scientific journal or in book format.

9.5. Estudantes

9.5.1. Debilidades
a. Existência de turmas exclusivamente pós-laborais.
b. Falta de iregulamentação das tutorias.

9.5.1. Weaknesses
a. Existence of exclusively post-labour classes.
b. Lack of regularisation of tutorials.

9.5.2. Proposta de melhoria
a. Abertura de turmas diurnas.
b. Regulamentação das tutorias no ciclo de estudos.

9.5.2. Improvement proposal
a. Opening of daytime classes.
b. Regulation of tutorials in the study cycle.

9.5.3. Tempo de implementação da medida
a. Implementação no ano lectivo 2011/12.
b. Implementação no 2º Semestre do ano lectivo 2010/11.

9.5.3. Implementation time
a. Implementation in the academic year 2011/12.
b. Implementation in the 2nd Semester of the academic year 2010/11.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a. Média
b. Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
a. Medium
b. High

9.5.5. Indicador de implementação
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a. Abertura de uma turma diurna em 2011-2012.
b. Implementação regulamentada de Tutorias, com os alunos distribuídos por diferentes grupos.

9.5.5. Implementation marker
a. Opening of a daytime class in 2011-2012.
b.Regulated Implementation of Tutorials, with students distributed by different groups.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
O baixo grau de formação dos alunos quando acedem no 1.º ano da licenciatura, bem como as suas grandes lacunas,
evidenciadas no que diz respeito às capacidades de análise, compreensão e interpretação das matérias.
O baixo grau de conhecimentos em matérias de matemática e de física.

9.6.1. Weaknesses
The low degree of training of students when starting the 1st year of the degree, as well as its great hiatuses, evidence
respecting the analysis, understanding and interpreting skills on the subjects.
The low degree of knowledge in mathematics and physics.

9.6.2. Proposta de melhoria
Melhoria nas condições logisticas necessariamente associadas à disponibilidade dos docentes para a realização de
aulas complementares e suplementares com vista a suprir as carências dos alunos, sobretudo nas matérias
relacionadas com cálculo, álgebra e física.

9.6.2. Improvement proposal
Improvement in the logistic conditions necessarily associated to the availability of the lecturers to the realisation of
complementary and supplementary classes in order to suppress the needs of the students, especially in matters related
with calculus, algebra and physics.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
Implementação sempre em curso e constante reforço no decurso de todos os anos lectivos.

9.6.3. Implementation time
Implementation always in course and constant reinforcement throughout all academic years.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Media

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium

9.6.5. Indicador de implementação
Resultados obtidos nas Unidades Curriculares nas quais os discentes revelam maiores dificuldades, tendo por base a
percentagem de aprovações.

9.6.5. Implementation marker
Results obtained in the Curricular Units in which the students reveal greater difficulties, taking as a base the
percentage of approval rates.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
A actividade cientifica dos docentes ocorre maioritariamente em unidades de investigação externas ao ISMAT.
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9.7.1. Weaknesses
The scientific activity of the lecturers occurs mainly in research units outside ISMAT.

9.7.2. Proposta de melhoria
a. Incentivar os docentes do ISMAT, em eventuais parcerias, a criar linhas de investigação na área cientifica do ciclo.
b. Reforço da oferta formativa de nível 0 no ciclo de estudos e incentivo à frequência dessas oportunidades de
actualização ou revisão de conhecimentos de base junto dos alunos com menores índices de desempenho.

9.7.2. Improvement proposal
a. Incentivise the lecturers of ISMAT, in eventual partnerships, to create research lines in the scientific area of the cycle.
b.Reinforcement of the teaching offer of level 0 in the study cycle and incentive to the attendance of those opportunities
of update or revision of base knowledge by the students with lesser performance indexes.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
a. 2 anos
b. 1 ano

9.7.3. Implementation time
a. 2 years
b. 1 year

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
a. Alta
b. Alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
a. High
b. High

9.7.5. Indicador de implementação
a. Concretização formal da medida através do numero de adesões às linhas de investigação.
b. Grau de sucesso dos alunos enquanto indicador da qualidade da formação.

9.7.5. Implementation marker
a.Formal realisation of the measure through the number of enrolments to research lines.
b. Degree of success of the students as an indicator of quality in education.

CEF/0910/26116 — Guião para a auto-avaliação (Univ) - Ciclo de estudo... http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=678422c...

117 of 117 14-02-2011 07:09


