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ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
A1.a. Descrição da instituição de ensino superior / Entidade instituidora (proposta em associação):
Universidade De Coimbra
A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Ciências E Tecnologia (UC)
A2.a. Descrição da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em asssociação):
Faculdade De Ciências E Tecnologia
A3. Ciclo de estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A3. Study cycle:
Civil Engineering
A4. Grau:
Mestre (MI)
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
nº 181 (II Série) - 2007-09-19
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Civil
A6. Main scientific area of the study cycle:
Civil Engennering
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF).
58
A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável.
582
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável.
<sem resposta>
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
10 semestres
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A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
10 semesters
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
125
A11. Condições de acesso e ingresso:
Candidatura normal (DGES):
Conclusão do Ensino Secundário e aprovação nas Provas Específicas de Matemática A e Física-Química;
Candidaturas especiais online a número limitado de vagas para Mudança e Transferência de Curso, Titulares
de Curso Médio ou Superior, Maiores de 23 Anos.
A11. Entry Requirements:
Normal application (DGES):
Conclusion of Secondary (High) School and approval on the Specific National Exams of Mathematics (A) and
Physics-Chemistry;
Special online applications to a limited number of vacancies for Change or Transfer of Course, Holders of a
Middle- or Superior Degree, Older than 23 years.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

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

Options/Branches/... (if
applicable):

Construções / Construction

-

Estruturas / Structures

-

Geotecnia / Geotechnics

-

Hidraulica, Recursos Hidricos e Ambiente / Water Resources and Environment

-

Mecânica Estrutural / Structural Mechanics

-

Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação / Urbanism, Transports and Transportation
Infrastructures

-

A13. Estrutura curricular
Mapa I - Geotecnia
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
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A13.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechnics

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

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Competências Transversais / Transversal Competence

CT

1.5

4.5

Construções / Constructions

C

18

12

Desenho /Design

D

4.5

0

Estruturas e Mecância Estrutural / Structures and Mechanics
Structures

EME

40.5

24

Fisica / Physics

F

10.5

0

Geociências / Geosciences

GC

6

0

Geotecnia / Geotechnical

G

39

34.5

Hidráulica / Hydraulic

H

18

12

Informática /Informatics

I

4.5

0

Matemática / Mathematics

M

28.5

0

Matemática Aplicada / Applied Mathematics

MA

18

0

Quimica / Chemistry

Q

4.5

0

Topografia / Topography

T

6

0

Economa e Gestão / Economics and management

EG

4.5

0

Gestão ambienal / Environmental management

GA

4.5

0

Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação / Urbanism,
Transports and Transportation Infrastructures

UTVC

16.5

12

Engenharia Geogáfica / Geographical Engineering

EGeogr

0

30

Engenharia Geológica e Minas / Geological and Mining Engineering

EGMin

0

30

225

159

(18 Item s)

Mapa I - Estruturas
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A13.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas
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A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures

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

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Competencias Transverais / Transversal Competence

CT

1.5

4.5

Construções / Constructions

C

18

12

Desenho / Design

D

4.5

0

Estruturas e Mecânica Estrutural / Structures and Mechanics
Structures

EME

69

46.5

Fisica / Physics

F

10.5

0

Geociências / Geosciences

GC

6

0

Geotecnia / Geotechnical

G

10.5

12

Hidraulica / Hydraulic

H

18

12

Informática / Informatics

I

4.5

0

Matemática / Mathematics

M

28.5

0

Matemática Aplicada / Applied Mathematics

MA

18

0

Quimica /Chemistry

Q

4.5

0

Topografia / Topography

T

6

0

Economia e Gestão / Economics and management

EG

4.5

0

Gestão ambiental / Environmental management

GA

4.5

0

Urbanismo, Transportes e Vias de Comuniação / Urbanism,
Transports and Transportation Infrastructures

UTVC

16.5

12

Engenharia Geográfica / Geographical Engineering

EGeogr

0

30

Engenharia Geológica e de Minas / Geological and Mining Engineering EGMin

0

30

(18 Item s)

225

159

Mapa I - Construções
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A13.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Construções
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction

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

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Competências Transversais/Transversal Competence

CT

4.5

1.5
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Construções/Constructions

C

46.5

34.5

Desenho/Design

D

4.5

0

Estruturas e Mecânica Estrutural/Structures and Mechanics
Structures

EME

40.5

24

Física/Physics

F

10.5

0

Geociências/Geosciences

GC

6

0

Geotecnia/Geotechnical

G

10.5

12

Hidráulica/Hydraulic

H

18

12

Informática/Informatics

I

4.5

0

Matemática/Mathematics

M

28.5

0

Matemática Aplicada/Applied Mathematics

MA

18

0

Quimica/Chemistry

Q

4.5

0

Topografia/Topography

T

6

0

Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação/Urbanism,
Transports and Transportation Infrastructures

UTVC

16.5

12

Gestão Ambiental/Environmental management

GA

4.5

0

Economia e Gestão/Economics and management

EG

4.5

0

Engenharia Geográfica/Geographical Engineering

EGeogr

0

30

Engenharia Geológica e Minas/Geological and Mining Engineering

EGMin

0

30

225

159

(18 Item s)

Mapa I - Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A13.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Hydraulics, Water Resources and Environment

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

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Competências Transversais/Transversal Competence

CT

1.5

4.5

Construções/Constructions

C

18

12

Desenho/Design

D

4.5

0

Estruturas e Mecânica Estrutural/Structures and Mechanics
Structures

EME

40.5

24

Fisica/Physics

F

10.5

0

Geociências/Geosciences

GC

6

0

Geotecnia/Geotechnical

C

10.5

12

Hidráulica/Hydraulic

H

46.5

34.5

Informática/Informatics

I

4.5

0
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Matemática /Mathematics

M

28.5

0

Matemática Aplicada/Applied Mathematics

MA

18

0

Quimica/Chemistry

Q

4.5

0

Topografia/Topography

T

6

0

Economia e Gestão/Economics and management

EG

4.5

0

Gestão Ambiental/Environmental management

GA

4.5

0

Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação/Urbanism,
Transports and Transportation Infrastructures

UTVC

16.5

12

Engenharia Geográfica/Geographical Engineering

EGeogr

0

30

Engenharia geológica e de Minas/Geological and Mining Engineering

EGMin

0

30

225

159

(18 Item s)

Mapa I - Mecânica Estrututral
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A13.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Mecânica Estrututral
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structural Mechanics

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

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Competências Transversais/Transversal Competence

CT

1.5

4.5

Construções/Constructions

C

18

12

Desenho/Design

D

4.5

0

Estruturas e Mecância Estrutural/Structures and Mechanics
Structures

EME

69

46.5

Fisica/Physics

F

10.5

0

Geociências/Geosciences

GC

6

0

Geotecnia/Geotechnical

G

10.5

12

Hidráulica/Hydraulic

H

18

12

Informática/Informatics

I

4.5

0

Matemática/Mathematics

M

28.5

0

Matemática Aplicada/Applied Mathematics

MA

18

0

Quimica/Chemistry

Q

4.5

0

Topografia/Topography

T

6

0

Economia e Gestão/Economics and management

EG

4.5

0

Gestão Ambiental/Environmental management

GA

4.5

0

Urbanismo Transportes e Vias de Comunicação/Urbanism, Transports
UTVC
and Transportation Infrastructures

16.5

12

Engenharia Geográfica/Geographical Engineering

0

30

EGeogr
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Engenharia Geológica e de Minas/Geological and Mining Engineering

EGMin

(18 Item s)

0

30

225

159

Mapa I - Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A13.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A13.2. Grau:
Mestre (MI)
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Urbanism, Transports and Roads

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

Sigla /
ECTS Obrigatórios /
Acronym Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Competências Transversais/Transversal Competence

CT

1.5

4.5

Construções/Constructions

C

18

12

Desenho/Design

D

4.5

0

Estruturas e Mecânica Esrutural/Structures and Mechanics Structures EME

40.5

24

Fisica/Physics

F

10.5

0

Geociências/Geosciences

GC

6

0

Geotecnia/Geotechnical

G

10.5

12

Hidraulica/Hydraulic

H

18

12

Informática/Informatics

I

4.5

0

Matemátca/Mathematics

M

28.5

0

Matemética Aplicada/Applied Mathematics

MA

18

0

Quimica/Chemistry

Q

4.5

0

Topografia/Topography

T

6

0

Economia e Gestão/Economics and management

EG

4.5

0

Gestão Ambiental/Environmental management

GA

4.5

0

Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação/Urbanism,
Transports and Transportation Infrastructures

UTVC

45

34.5

Engenharia geográfica/Geographical Engineering

EGeogr

0

30

Engenharia Geológica e de Minas/Geological and Mining Engineering

EGMin

0

30

225

159

(18 Item s)

A14. Plano de estudos
Mapa II - Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente;
Mecânica Estrutural; Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 1º Ano/1º Semestre
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A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente; Mecânica Estrutural;
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction; Structures; Geotechnics; Hydraulics, Water Resources and Environment; Structural Mechanics,
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações
Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto /
Unidades Curriculares / Curricular
/
Scientific Area
Duration Working Hours
Contact Hours
ECTS
Units
Observations
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Análise Matemática I / Mathematical
Analysis I

M

Semestral

202.5

T=45;TP=42,5

7.5

-

Física Geral I / General Physics I

F

Semestral

162

T=45;TP=22,5

6

-

Informática / Informatics I

I

Semestral

121.5

T=30;PL=22,5

4.5

-

Introdução à Engenharia Civil /
Introduction to Civil Engineering

CT

Semestral

40.5

T=15;O=2,5

1.5

-

Química Geral / General Chemistry I

Q

Semestral

121.5

T=30;TP=22,5

4.5

-

Álgebra Linear e Geometria Analítica /
Linear Algebra and Analytical
M
Geometry

Semestral

162

T=45;TP=22,5

6

-

(6 Item s)

Mapa II - Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente;
Mecânica Estrutural; Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 1º Ano/2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
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Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hidricos e Ambiente; Mecânica Estrutural;
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction; Structures; Geotechnics; Hydraulics, Water Resources and Environment; Structural Mechanics,
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

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

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Topografia / Topography

T

semestral

162

T=37,5;PL=30

6

-

Análise Matemática II /
Mathematical Analysis II

M

semestral

202.5

T=45;TP=42,5

7.5

-

Métodos Estatísticos /
Statistical Methods

MA

semestral

162

T=45;TP=22,5

6

-

Mecânica I / Mechanics I

EME

semestral

162

T=45;TP=22,5

6

-

Física Geral II / General
Physics II

F

semestral

121.5

T=30;TP=22,5

4.5

-

(5 Item s)

Mapa II - Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente;
Mecânica Estrutural; Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 2º Ano/1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente; Mecânica Estrutural;
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction; Structures; Geotechnics; Hydraulics, Water Resources and Environment; Structural Mechanics,
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano/1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho
Observações
Horas Contacto
/
/
/ Contact Hours ECTS
Working
Observations
(4)
Hours
(5)
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Mecânica II / Mechanics II

EME

semestral 121.5

T=52,5

4.5

-

Análise Matemática III / Mathematical Analysis III

M

semestral 202.5

T=45;TP=42,5

7.5

-

Métodos Numéricos / Numerical Methods

MA

semestral 161

T=45;TP=22,5

6

-

Mecânica dos Meios Contínuos / Mechanics of Continuous
Media

EME

semestral 162

T=55;TP=7,5;PL=5 6

-

Desenho Técnico / Technical Draw ing

D

semestral 121.5

T=45;TP=7,5

4.5

-

semestral 40.5

T=15;O=2,5

1.5

Opcional /
Optional

Competências Transversais I / Transversal Competences I
(Pode ser escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos
leccionada na FCt, sujeita a aprovação pelo coordenador do CT
MIEC / Any discipline taught at FCT w ith 1,5 credits can be
chosen, if approved by MIEC coordinator)
(6 Item s)

Mapa II - Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente;
Mecânica Estrutural; Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 2º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente; Mecânica Estrutural;
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction; Structures; Geotechnics; Hydraulics, Water Resources and Environment; Structural Mechanics,
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd Semester

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

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Sistemas de Engenharia /
Engineering Systems

semestral

T=45;TP=22,5

6

MA

162

-
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GC

semestral

162

T=45;PL=19,5;O=3

6

-

Resistência dos Materiais I /
EME
Strength of Materials I

semestral

162

T=60;TP=5;PL=2,5

6

-

Materiais de Construção /
Construction Materials

C

semestral

162

T=45;TP=7,5;PL=15

6

-

Hidráulica Geral I / General
H
Hydraulics I

semestral

162

T=45;TP=15;PL=7,5

6

-

(5 Item s)

Mapa II - Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente;
Mecânica Estrutural; Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 3º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente; Mecânica Estrutural;
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction; Structures; Geotechnics; Hydraulics, Water Resources and Environment; Structural Mechanics,
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Observações
Área Científica Duração / Horas Trabalho
Horas Contacto /
/
/ Scientific
Duration / Working
ECTS
Contact Hours (4)
Observations
Area (1)
(2)
Hours (3)
(5)

Resistência dos Materiais II / Strength of
Materials II

EME

semestral 162

T=60;TP=5;PL=2,5

Mecânica dos Solos I / Soil Mechanics I

G

semestral 162

T=45;TP=15;PL=7,5 6

-

Hidráulica Geral II/ General Hydraulics II

H

semestral 162

T=45;TP=15;PL=7,5 6

-

Física das Construções / Construction
Physics

C

semestral 162

T=45;TP=22,5

6

Opcional /
Optional

Planeamento Regional e Urbano / Regional
UTVC
and Urban Planning

semestral 162

T=45;TP=22,5

6

-

Geologia Estrutural / Structural geology

ECMin

semestral 162

T=45;TP=15;TC=7,5 6

Opcional /
Optional

Mecânica das Rochas / Soil Mechanics I

EGMin

semestral 162

T=30;TP=22,5;PL=15 6

Opcional /
Optional

Geodesia / Geodesy

EGeorg

semestral 162

T=45;TP=17,5;OT=5 6

6

Opcional /
Optional

Opcional /
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Optional
Cartografia e Sist. de Informação
Geográfica / Cartography and geographic EGeorg
information systems

semestral 162

T=45;TP=17,5;OT=5 6

Opcional /
Optional

(9 Item s)

Mapa II - Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente;
Mecânica Estrutural; Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 3º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente; Mecânica Estrutural;
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction; Structures; Geotechnics; Hydraulics, Water Resources and Environment; Structural Mechanics,
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Duração /
Área Científica /
Duration
Scientific Area (1)
(2)

Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)

Teoria das Estruturas I / Theory of
EME
Structures I

semestral

162

T = 45; TP = 16; PL =
6
4,5; OT = 2

Opcional /
Optional

Mecânica dos Solos II / Soil
Mechanics II

G

semestral

162

T = 45; TP = 22,5

6

Opcional /
Optional

Hidrologia e Recursos Hídricos /
Hydrology and Water Resources

H

semestral

162

T = 45; TP = 15; PL =
6
5; TC = 2,5

Opcional /
Optional

Vias de Comunicação I /
Transportation Infrastructures I

UTVC

semestral

162

T = 45; TP = 22,5

6

Opcional /
Optional

Betão Armado I / Reinforced
Concrete I

EME

semestral

162

T =60; TP =7,5

6

Opcional /
Optional

Mineralogia e Petrologia /
Mneralogy and Petrology

EGMin

semestral

162

T = 30; TP = 7,5; PL
6
= 22,5; TC = 7,5

Opcional /
Optional

Cartografia Geológica / Geological
EGMin
mapping

semestral

162

TP = 30; PL = 15; TC
6
= 22,5

Opcional /
Optional

Prospecção Geofísica /
Geophysical Prospecting

EGMin

semestral

162

T = 30; TP = 15; PL =
6
7,5; TC = 15

Opcional /
Optional

Fotogrametria / Photogrammetry

EGeogr

semestral

162

T = 45; TP = 17,5;

Opcional /

6
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OT = 5

Optional

Topografia Aplicada / Applied
topography

EGeogr

semestral

162

T = 45; TP = 17,5;
OT = 5

6

Opcional /
Optional

Cadastro / Register

EGeogr

semestral

162

T = 45; TP = 17,5;
OT = 5

6

Opcional /
Optional

(11 Item s)

Mapa II - Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente;
Mecânica Estrutural; Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 4º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente; Mecânica Estrutural;
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction; Structures; Geotechnics; Hydraulics, Water Resources and Environment; Structural Mechanics,
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year /1º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Duração /
Horas Trabalho /
Horas Contacto /
Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Saneamento Básico / Basic
Sanitation

H

semestral

162

T = 45; TP = 22,5

6

-

Tecnologia das Construções /
C
Construction Technology

semestral

162

T = 45; TP = 22,5

6

-

Betão Armado II / Reinforced
Concrete II

semestral

162

T = 60; TP = 7,5

6

-

Vias de Comunicação II /
Transportation Infrastructures UTVC
II

semestral

162

T= 45; TP = 15; PL =
6
7,5

-

Teoria das Estruturas II /
Theory of Structures II

semestral

162

T = 45; TP = 15; PL =
6
6; OT = 1,5

-

EME

EME

(5 Item s)

Mapa II - Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente;
Mecânica Estrutural; Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 4º Ano / 2º Semestre
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A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente; Mecânica Estrutural;
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction; Structures; Geotechnics; Hydraulics, Water Resources and Environment; Structural Mechanics,
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4º th Year / 2º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações
Área Científica Duração / Horas Trabalho Horas Contacto
/
Unidades Curriculares / Curricular Units / Scientific
Duration / Working
/ Contact Hours ECTS
Observations
Area (1)
(2)
Hours (3)
(4)
(5)
Estruturas Metálicas / Steel Structures

EME

semestral 162

T = 52,5; TP = 10;
6
PL = 2,5; O = 2,5

-

Impactes Ambientais / Environmental Impacts

GA

semestral 121.5

T = 37,5; TP =
7,5; OT = 7,5

4.5

-

Fundações / Foundations

G

semestral 121.5

T = 30; TP = 22,5 4.5

-

Projecto Urbano / Urban Project

UTVC

semestral 121.5

T = 30; TP = 22,5 4.5

-

Direcção, Gestão e Fiscalização de Obras /
Construction Works Overseeing, Management C
and Inspection

semestral 162

T = 45; TP = 22,5 6

-

Gestão de Empreendimentos / Project
Management and Evaluation

semestral 121.5

T = 30; TP = 22,5 4.5

-

EG

(6 Item s)

Mapa II - Construções - 5º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
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Construções
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Acústica Aplicada / Applied Acoustics

C

semestral 162

TP = 65;
PL = 2,5

6

Opcional /
Optional

Instalações Técnicas em Edifícios / Technical Installations in
Buildings

C

semestral 162

T = 45; TP
6
= 22,5

Opcional /
Optional

Processos Gerais de Construção / General Processes of
Construction

C

semestral 162

T = 45; TP
6
= 22,5;

Opcional /
Optional

Técnicas de Reabilitação de Patologias Não--Estruturais /
Rehabilitation Techniques of Non-structural Pathologies

C

semestral 162

TP = 67,5 6

Opcional /
Optional

Segurança e Qualidade na Construção / Safety and Quality in
Construction Works

C

semestral 121.5

TP = 52,5 4.5

Opcional /
Optional

semestral 40.5

T = 15; O
1.5
= 2,5

Opcional /
Optional

Competência Transversal II / Transversal Competences II (Pode
ser escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos, sujeita a
CT
aprovação do coordenador do MIEC / Any discipline taught at FCT
w ith 1,5 credits can be chosen, if approved by MIEC coordinator)

Horas
Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas
Observações
Contacto
/
ECTS
/ Contact
Observations
Hours (4)
(5)

(6 Item s)

Mapa II - Construções - 5º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Construções
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Construction
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 2º Semestre
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Dissertação em Construções / Dissertation in Construction

C

semestral 769.5

OT=160

Competência Transversal III / Transversal Competences III (Pode
ser escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na
FCT sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC / Any
discipline taught at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if
approved by MIEC coordinator)

CT

semestral 40.5

T=15;O=2,5 1.5

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact
Observations
Hours (4)
(5)
28.5 Opcional /
Optional

(2 Item s)

Mapa II - Estruturas - 5º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Observações
Contacto
/
/ Contact ECTS
Observations
Hours
(5)
(4)

Concepção, Dimensionamento e Reabilitação de Estruturas /
Conception, Dimensioning and Rehabilitation of Structures

EME

semestral 162

T = 45; TP
6
= 22,5

Opcional /
Optional

Estruturas de Madeira e Alvenaria / Wood and Masonry Structures

EME

semestral 162

T = 30; TP
6
= 37,5

Opcional /
Optional

Segurança de Estruturas ao Fogo / Structural Fire Safety

EME

semestral 162

T = 45; TP
= 7,5; PL 6

Opcional /
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= 15

Optional

Projecto Assistido por Computador

EME

semestral 162

T = 60; TP
6
= 7,5

Opcional /
Optional

Estruturas de Betão / Concrete Structures

EME

semestral 121.5

T = 45; TP
4.5
= 7,5

Opcional /
Optional

semestral 40.5

T = 15; O
1.5
= 2,5

Opcional /
Optional

Competência Transversal II / Transversal Competences II (Pode ser
escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na FCT
sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC / Any discipline
CT
taught at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if approved by MIEC
coordinator)
(6 Item s)

Mapa II - Geotecnia - 5º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechnics
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Yaer / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Observações
Contacto
/
/ Contact ECTS
Observations
Hours
(5)
(4)

Mecânica das Rochas / Rock Mechanics

G

semestral 162

T = 45; TP
6
= 22,5

opcional /
Optional

Mecânica dos Solos do Estado Crítico / Critical State Soil Mechanics G

semestral 162

T = 30; PL
= 22,5;
6
OT = 15

opcional /
Optional

Obras de Escavação e Contenção / Excavation and Retaining
Works

G

semestral 162

T = 45;
OT = 15;
O = 7,5

6

opcional /
Optional

Obras de Terra / Earth Construction Works

G

semestral 162

T = 45; TP
= 15; O = 6
7,5

opcional /
Optional

Engenharia Sísmica Geotécnica / Earthquake Geotechnical
Engineering

G

semestral 121.5

T = 30; TP
4.5
= 22,5

opcional /
Optional
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Competência Transversal II / Transversal Competences II (Pode ser
escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na FCT
CT
sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC /Any discipline
taught at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if approved by MIEC
coordinator )

semestral 40.5

T = 15; O
1.5
= 2,5

Opcional /
Optional

(6 Item s)

Mapa II - Estruturas - 5º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Estruturas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Dissertação em Estruturas / Dissertation in Structures

EME

semestral 769.5

OT=160

Competência Transversal III / Transversal Competences III (Pode
ser escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na
FCT sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC / Any
discipline taught at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if
approved by MIEC coordinator)

CT

semestral 40.5

T=14;O=2,5 1.5

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact
Observations
Hours (4)
(5)
28.5 Opcional /
Optional

(2 Item s)

Mapa II - Geotecnia - 5º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
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A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Geotecnia
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Geotechnics
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Dissertação em Geotecnia / Dissertation in Geotechnics

G

semestral 769.5

OT=160

semestral 40.5

T = 15; O
1.5
= 2,5

Competência Transversal III / Transversal Competences III (Pode ser
escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na FCT
sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC/Any discipline taught CT
at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if approved by MIEC
coordinator )

Horas
Observações
Contacto
/
/ Contact ECTS
Observations
Hours
(5)
(4)
28.5 Opcional /
Optional

(2 Item s)

Mapa II - Hidraulica, Recursos Hídricos e Ambiente - 5º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Hidraulica, Recursos Hídricos e Ambiente
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Hydraulics, Water Resources and Environment
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 1st Semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact
Observations
Hours (4)
(5)

Engenharia Fluvial e Costeira / Fluvial and Coastal Engineering

H

semestral 162

T = 15; TP
= 30; PL =
5;TC = 5; S 6
= 5; OT =
7,5

Gestão Integrada de Recursos Hídricos / Water Resources
Integrated Management

H

semestral 162

T = 45; TP
= 12,5; OT 6
= 10

opcional /
Optional

Projecto Assistido por Computador em Hidráulica Urbana /
Computer-aided Project in Urban Hydraulics

H

semestral 162

T = 45; TP
6
= 22,5

opcional /
Optional

Projecto e Exploração de ETAR / Wastew ater Treatment Plant
Project and Exploration

H

semestral 162

T = 45; TP
= 15; PL = 6
5; TC = 2,5

opcional /
Optional

Aproveitamentos Energéticos / Renew able Energetic
Developments

H

semestral 121.5

T = 45; TP
4.5
= 7,5

opcional /
Optional

semestral 40.5

T = 15; O =
1.5
2,5

Opcional /
Optional

Competência Transversal II / Transversal Competences II (Pode ser
escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na FCT
sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC /Any discipline
CT
taught at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if approved by MIEC
coordinator )

opcional /
Optional

(6 Item s)

Mapa II - Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente - 5º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Hydraulics, Water Resources and Environment
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Dissertação em Hidráulica, Recursos Hídricose Ambiente
/Dissertation in Hydraulics, Water Resources and Environment

H

semestral 769.5

OT = 160 28.5 -

semestral 40.5

T = 15; O
1.5
= 2,5

Competência Transversal III / Transversal Competences III (Pode ser
escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na FCT
sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC /Any discipline
CT
taught at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if approved by MIEC
coordinator)

Horas
Observações
Contacto
/
/ Contact ECTS
Observations
Hours
(5)
(4)

Opcional /
Optional

(2 Item s)

Mapa II - Mecânica Estrutural - 5º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Mecânica Estrutural
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structural Mechanics
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Observações
Contacto /
/
ECTS
Contact
Observations
Hours (4)
(5)

Projecto de Estrutura e Fundações / Structure and Foundations
EME
Project

semestral 283.5

T = 81,5;
TP = 2,5;
opcional
10.5
PL = 31; O
/optional
=5

Pontes / Bridges

EME

semestral 162

T = 45; PL
= 20; O =
2,5

6

opcional /
optional

Estruturas Metálicas II / Steel Structures II

EME

semestral 162

T = 45; PL
= 20; O =
2,5

6

opcional /
optional

Opção /Option (Pode ser escolhida qualquer disciplina de 6
créditos leccionada na FCt, sujeita a aprovação pelo
coordenador do MIEC / Any discipline taught at FCT w ith 6

EME

semestral 162

T = 45; TP
= 19,5; PL 6

opcional /
optional
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credits can be chosen, if approved by MIEC coordinator)

=3

Competência Transversal II / Transversal Competences II (Pode
ser escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na CT
FCT sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC)

semestral 40.5

T = 15; O =
1.5
2,5

Opcional /
optional

(5 Item s)

Mapa II - Mecânica Estrutural - 5º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Mecânica Estrutural
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Structural Mechanics
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Dissertação em Mecânica Estrutural / Dissertation in Structural
Mechanics

EME

semestral 769.5

OT = 160 28.5 -

semestral 40.5

T = 15; O
1.5
= 2,5

Competência Transversal III / Transversal Competences II (Pode ser
escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na FCT
sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC / Any discipline
CT
taught at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if approved by MIEC
coordinator)

Horas
Observações
Contacto
/
/ Contact ECTS
Observations
Hours
(5)
(4)

Opcional /
Optional

(2 Item s)

Mapa II - Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 5º Ano / 1º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
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A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 1º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Engenharia de Infra-estruturas de Transporte / Transport
Infrastructure Engineering

UTVC

semestral 162

T = 45; TP
6
= 22,5

opcional /
Optional

Planeamento de Transportes / Transport Planning

UTVC

semestral 162

T = 45; TP
6
= 22,5

opcional /
Optional

Planeamento e Gestão Urbanística Municipal /Planning and Municipal
UTVC
Urbanistic Management

semestral 162

T = 45; TP
6
= 22,5

opcional /
Optional

Seminário de Urbanismo, Transportes e Viasde Comunicação /
UTVC
Seminar in Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures

semestral 162

T = 45; TP
6
= 22,5

opcional /
Optional

Projecto de Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação /
Project in Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures

semestral 121.5

TP = 52,5 4.5

opcional /
Optional

semestral 40.5

T = 15; O
1.5
= 2,5

Opcional /
Optional

UTVC

Competência Transversal II / Transversal Competences II (Pode ser
escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na FCT
sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC / Any discipline
CT
taught at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if approved by MIEC
coordinator)

Horas
Observações
Contacto
/
/ Contact ECTS
Observations
Hours
(5)
(4)

(6 Item s)

Mapa II - Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação - 5º Ano / 2º Semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
A14.1. Study Cycle:
Civil Engineering
A14.2. Grau:
Mestre (MI)
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Urbanism, Transports and Transportation Infrastructures
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º Ano / 2º Semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 2º Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Trabalho
/
Working
Hours
(3)

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área
Científica
/
Scientific
Area (1)

Duração
/
Duration
(2)

Dissertação em Urbanismo, Transportes eVias de Comunicação /
Dissertation in Urbanism, Transports and Transportation
Infrastructures

UTVC

semestral 769.5

OT = 160 28.5 -

semestral 40.5

T = 15; O
1.5
= 2,5

Competência Transversal III / Transversal Competences III (Pode ser
escolhida qualquer disciplina de 1,5 créditos leccionada na FCT
sujeita a aprovação pelo coordenador do MIEC / Any discipline
CT
taught at FCT w ith 1,5 credits can be chosen, if approved by MIEC
coordinator)

Horas
Observações
Contacto
/
/ Contact ECTS
Observations
Hours
(5)
(4)

Opcional /
Optional

(2 Item s)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
A15.1. If other, specify:
<no answer>
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Vítor Dias da Silva

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

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

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.
Não aplicável.
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.
Not applicable.

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de
professores).
Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher
training study cycles)
Nom e / Instituição ou estabelecim ento
Nam e a que pertence / Institution

Categoria Profissional Habilitação Profissional /
/ Professional Title
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of w orking years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19
A18. Observações:
1 - Anteriormente à adequação dos cursos ao modelo de Bolonha, a necessidade de racionalizar recursos e
garantir custos reais de formação per capita sustentáveis levou à decisão pelo Governo de regras de
financiamento que acabaram com o financiamento público dos cursos de 1º ciclo com menos de 20 novos
alunos por ano. Como resultado dessa decisão, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra (FCTUC) decidiu promover a consolidação desses cursos com os cursos com maior afinidade ao nível
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do 1º ciclo de formação, de forma a poder manter uma oferta de 2º ciclo nessas áreas de formação. No seio da
FCTUC, dois dos cursos que estavam nessas condições eram os de Engenharia Geográfica e de Engenharia
Geológica e de Minas, tendo os departamentos por eles responsáveis, Matemática e Ciências da Terra,
solicitado ao Departamento de Engenharia Civil (DEC) a possibilidade de consensualizar um modelo de
formação centrado na Engenharia Civil que permitisse a continuidade, na FCTUC, da oferta ao nível de 2º ciclo
em Engenharia Geográfica e Engenharia Geológica e de Minas.
O DEC enquadrou essa possibilidade e, em consequência, o Mestrado integrado em Engenharia Civil foi
estruturado contemplando dois “minors” no terceiro ano para os estudantes que pretendam ingressar no
Mestrado em Engenharia Geográfica e no Mestrado em Engenharia Geológica e de Minas. Estes “minors” são
constituídos, cada um deles, por cinco unidades curriculares que permitem a esses estudantes adquirir as
competências básicas nas principais áreas das respetivas engenharias.
2 – Não foi possível preencher o quadro 7.1.4, correspondente à empregabilidade, uma vez que os dados
pretendidos não estão disponíveis de forma que se possa considerar certa. Os dados existentes, relativos a
registos de desempregados inscritos nos Centros de Emprego, referem-se, na sua grande maioria, a cursos
pré-Bolonha.
3 – Nos campos 7.2.3 e 7.2.4 são apenas contabilizadas as publicações, nos últimos cinco anos, dos docentes
do DEC e não as de docentes do ciclo de estudos que pertencem a outros departamentos (Matemática, Física,
Química e Ciências da Terra).
A18. Observations:
1 - Before the adaptation of the courses to the Bologna model, the need to rationalize resources and ensure
sustainable “per capita” actual costs of education, leaded the Portuguese government to take the decision, to
cancel financing to the 1st cycle courses that had less than 20 new students per year. As a result of this
decision, the Faculty of Sciences and Technology of the University of Coimbra (FCTUC) decided to promote the
integration of these courses in other existing courses that have with them the greatest degree of affinity in the
1st cycle, in order to be able to maintain the offer for formation in the 2nd cycle in the corresponding fields.
Among the courses offered by the FCTUC, that had received less than 20 new students in prior years, were
Geographical Engineering and Geological and Mining Engineering. The departments that promoted these
courses, respectively, the Department of Mathematics and the Department of Earth Sciences, asked the
Department of Civil Engineering (DCE) to study the possibility of finding a model for a Civil Engineering centred
1st cycle study path, which could be used as a basis for 2nd cycle courses on Geographical Engineering and
Geological and Mining Engineering.
The DCE accepted this request and, as a consequence, the structure of the Integrated Master in Civil
Engineering has two “minors” in its 3rd year, for students who want to pursue their 2nd cycle studies in the
Master in Geographical Engineering or in the Master in Geological and Mining Engineering. Each of these
“minors” is composed of five curricular units which give the student the necessary knowledge base in the main
areas of the chosen master course.
2 - It was not possible to fill the frame 7.1.4 containing information on employability, since the required data are
not available in a reliable form. Existing data were provided by the Job Centres but refer mostly to pre-Bologna
courses.
3 - In the fields 7.2.3 and 7.2.4, only publications of teachers of the DCE, in the last five years, were accounted,
and not those of all the teachers of the study cycle, who belong to several departments (Mathematics, Physics,
Chemistry and Earth Sciences).
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O objetivo geral principal do ciclo de estudos é formar profissionais qualificados capazes de acompanhar e de
intervir a nível da inovação científica e tecnológica no domínio da Engenharia Civil, proporcionando aos
estudantes uma formação sólida em áreas estruturantes, tais como a matemática, a física e a computação,
para além das específicas ligadas ao planeamento, conceção, projeto, execução e gestão de todas as
intervenções no território destinadas a preencher as necessidades da sociedade. Pretende-se,
simultaneamente, encorajar os estudantes a valorizar algumas competências e atitudes pessoais necessárias
ao exercício da profissão, nomeadamente o espírito científico e a criatividade, o sentido crítico e o de
responsabilidade, a capacidade de aprender autonomamente, a capacidade para interagir e trabalhar em grupo
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e em equipas interdisciplinares, a capacidade de auto adaptação, a capacidade de comunicação, a
autoexigência, o ecumenismo cultural e a valorização do conhecimento.
1.1. Study cycle's generic objectives.
The general fundamental goal of the study cycle is to graduate skill professionals capable of following or
contributing at the level of scientific and technological innovation in the domain of Civil Engineering, providing
the students with a sound education and training in structuring areas such as mathematics, physics and
computation, besides those specific related to planning, conception and design, execution and management of
all types of territorial interventions aimed at fulfilling social needs. It is simultaneously intended to encourage the
students to valorize the skills and personal attitudes required for the professional activity, namely scientific
thinking and creativeness, criticism and sense of responsibility, the capacity for autonomous learning, for
interacting and working in group and with multidisciplinary teams, for self-adaptation, communication, for selfdemand, cultural ecumenism and the valorizing of knowledge.
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
De acordo com os seus Estatutos, é missão essencial da Universidade de Coimbra (UC) contribuir para o
desenvolvimento económico e social, para a defesa do ambiente, para a promoção da justiça social e da
cidadania esclarecida e responsável e para a consolidação da soberania assente no conhecimento. O
cumprimento desta missão é feito através da investigação, do ensino e da transferência de conhecimento, esta
considerada na perspetiva da cultura e das artes, da prestação de serviços à comunidade e da inovação e de
criação de empresas.
A nível do ensino, o grande objetivo da Universidade de Coimbra é reforçar a sua presença no espaço europeu,
criando uma universidade centrada na qualidade do ensino, que possibilite uma formação integral dos
estudantes e adeque as ofertas formativas às necessidades da envolvente, atraindo bons estudantes
nacionais e estrangeiros. Para a prossecução deste objetivo, algumas das principais iniciativas definidas no
Plano Estratégico 2011-2015 são: i) manter a diversidade da oferta formativa, sempre atendendo às
necessidades presentes e futuras do mundo do trabalho e da sociedade; ii) promover um processo de
formação dos estudantes que constitua, simultaneamente, uma base científica sólida para a prossecução dos
estudos e uma oportunidade de desenvolvimento de competências de aplicação que respondam às
necessidades da sociedade; iii) promover o desenvolvimento global dos estudantes, acompanhando o
crescimento académico com o desenvolvimento da vertente pessoal e cívica, levando à formação de indivíduos
que possam ser parte integrante e ativa de uma sociedade dinâmica e em expansão.
No que concerne à primeira iniciativa estratégica acima listada, é indiscutível que o Mestrado Integrado em
Engenharia Civil é ainda, apesar da difícil conjuntura atual, um curso adequado às necessidades e expetativas
do mercado de trabalho, tanto a nível nacional como, sobretudo, a nível internacional, pelo que é de todo o
interesse da Universidade de Coimbra a sua manutenção no pacote das suas ofertas formativas.
Em relação às restantes duas iniciativas estratégicas listadas, os objetivos gerais definidos para o ciclo dos
estudos são, de todo, com elas coerentes. A formação de base tecnológica e científica que se pretende
proporcionar no ciclo de estudos não perde de vista a dimensão humana da formação dos estudantes, visando
criar não apenas técnicos e investigadores competentes, mas também cidadãos responsáveis e envolvidos
com a Sociedade e o Meio. Só assim, aliás, o futuro profissional poderá “fazer” Engenharia, que, de acordo com
a Ordem dos Engenheiros pressupõe “conceber, estudar, gerir ou controlar a concretização de um produto
tecnicamente realizável, economicamente viável e socialmente útil utilizando os recursos disponíveis:
materiais e fenómenos naturais”.
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
According to its statutes, the essential mission of the University of Coimbra (UC) is to contribute to economic
and social development, to environmental protection, to the promotion of social justice and a responsible and
conscious citizenship and to the consolidation of sovereignty based on knowledge. The fulfillment of this
mission is achieved through research, teaching and knowledge transfer, the latter of which is considered from
the points of view of culture and arts, service to the community, innovation and creation of spinoff companies.
At the teaching level, the main objective of the University of Coimbra is to strengthen its presence in Europe,
through a focus on the quality of teaching, which provides a complete education to the students, adapting the
educative offers to the context needs and attracting the best national and foreign students. To achieve this
objective, some of the main initiatives established in the Strategic Plan for 2011-2015 are: i) to maintain the
diversity of the educational offer, taking into consideration the present and future needs of the labour market
and of Society; ii) to promote an education process for students which may simultaneously constitute a sound
scientific basis for further studies and an opportunity for the development of application skills that may respond
to social needs; iii) to promote the global development of students, encouraging the development of the personal
and civic dimensions in parallel with the academic skills, leading to the education and training of individuals who
may be active members of a dynamic and progressive society. Concerning the first strategic initiative listed
above, it is incontestable that the Integrated Master in Civil Engineering is still, in spite of the difficult present
juncture, a course fitted to the needs and expectations of the labour market, both at national and mainly at
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international level. For that reason, it is of utmost relevance to the University of Coimbra that the course
remains part of its educational offer.
Regarding the two remaining strategic initiatives listed, the general objectives established for the study cycle
are totally coherent with them. The scientifically and technologically based education provided by the study
cycle does not exclude the human dimension, aiming at training not only skilled technicians and researchers,
but also responsible citizens involved in the Society and the Environment. That is the way for future
professionals to “practice” Engineering which, according to the Portuguese Engineering Association, consists
in the “design, study, manage or monitor the production of a technically feasible, economically viable and
socially useful good, using the available resources: materials and natural phenomena”.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos são divulgados via NÓNIO, a plataforma informática online de gestão académica ao serviço dos
docentes (infordocente) e dos estudantes (inforestudante), a qual ainda possibilita o acesso a uma outra grande
quantidade de informação sobre o ciclo de estudos. Para o público em geral a informação está disponível na
página web da Universidade de Coimbra, em http://cursos.uc.pt ou http://www.uc.pt/fctuc/Ensino/cursos.
A promoção dos ciclos de estudos da responsabilidade da Unidade Orgânica – Faculdade de Ciências e
Tecnologia - está a cargo do respetivo Gabinete de Divulgação da Oferta Educativa o qual publica o guia
“Descobrir e Estudar na FCTUC”.
O Departamento de Engenharia Civil edita anualmente um Guia do Estudante, com informação relevante sobre
o ciclo de estudos e destinado aos novos estudantes. Para estes, o DEC organiza no início de cada ano letivo
uma sessão pública de receção, nas quais os principais objetivos e estratégias educativas são divulgados.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.
The objectives of the study cycle are disseminated through NONIO, an academic management IT platform
available for the teachers (infordocente) and for the students (inforestudante). For the public, this information is
available on the web page of the University of Coimbra http://cursos.uc.pt or
http://www.uc.pt/fctuc/Ensino/cursos.
The promotion of the study cycles under the responsibility of the Organic Unit - The Faculty of Sciences and
Technology (FCTUC) - is managed by the Office for the Dissemination of the Educational Offer, hosted at the
Faculty, which, among other provisions, publishes the guide “Discovering and Studying at FCTUC”.
The Department of Civil Engineering annually publishes a Student Guide with information about the study cycle,
directed to the new students. Each year, public reception sessions are organized for the newcome students in
which the educative strategies and objectives are presented as parts of the introduction to the Department and
the Course.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão
e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
A criação de ciclos de estudos na UC envolve as Unidades Orgânicas (UO), os Centros de Serviços Comuns e
Especializados, a Reitoria/Senado e o Conselho Geral, num processo concertado que tem início com uma
proposta de oferta formativa (ou de revisão/atualização de oferta existente) e culmina com a sua submissão
junto da A3ES para acreditação. Esta proposta pode emanar da Comissão Científica do Departamento (na qual
tem também lugar a reflexão preliminar sobre o assunto e o acompanhamento do processo) ou de qualquer das
instâncias hierárquicas superiores atrás mencionadas. A tramitação das alterações decorre de forma idêntica,
devendo, após aprovadas, ser comunicadas à DGES e publicadas em DR.
A proposta anual de distribuição de serviço docente é também inicialmente avançada pela Comissão Científica
departamental, após auscultação das áreas científico-pedagógicas e tendo em conta as competências
científicas dos docentes. A aprovação final compete ao Conselho Científico da Faculdade.
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 creation of a new study cycle at the UC involves the Organisational Unit (OU), the Central Services, the
Rector/the Senate and the General Council, in a process that begins with a learning proposal (or review / update
of an existing one) and which is concluded with the submission for accreditation at A3ES. This proposal may be
drafted by the Department Scientific Committee (where the preliminary discussion on the subject and the
accompanying of the process takes place) or by any of the superior Faculty or University governing instances.
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The procedure for changes is identical, and once approved, the reviewed proposal must be sent to DGES and
published in the national official journal.
The annual proposal for the allocation of academic service is also initially drafted by the Scientific Committee of
the Department, upon hearing the scientific-pedagogical areas and considering the scientific skills of the
teachers. The final approval is made by the Scientific Council of the Faculty.
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
A participação ativa dos docentes e estudantes é assegurada pela aplicação regular de inquéritos pedagógicos
e pela reflexão inerente ao processo de autoavaliação realizado por cada ciclo de estudos e pela UO. Para além
dos dados quantitativos são também analisados comentários e sugestões de estudantes e docentes,
integrando o processo de melhoria da UC.
A participação é ainda assegurada pelo facto de docentes e estudantes terem representação nos órgãos de
governo da UC (Conselho Geral, Conselho de Gestão e Senado) e nos da UO (Assembleia da Faculdade,
Conselho Pedagógico e - apenas os docentes - Conselho Científico). A nível departamental, os docentes estão
representados na Comissão Científica, que define as linhas gerais de orientação de toda a atividade científica e
pedagógica. Como órgão consultivo sobre as grandes linhas orientadoras, o plenário de docentes reúne duas
vezes por ano, sendo numa das vezes alargado aos funcionários não docentes e a representantes dos
estudantes.
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 teachers and students is ensured by use of regular educational surveys. The results
are subject to analysis and discussion in order to develop the self-evaluation of the study cycle and OUs’
reports. In addition to quantitative data, comments and suggestions of students and teachers are also
integrated in the UC improvement process. Students and teachers are also represented in the UC's governing
bodies, namely the General Council, Management Council and Senate, and in the Faculty bodies, namely the
Faculty Assembly, the Pedagogic Council and the Scientific Council (the latter for teachers only). At the
department level, the students elect a representative as interlocutor with the Course Coordinator. Two plenary
meetings of all PhD teachers are held annually, one of which is extended to staff and representatives of
students. In the beginning of each school year, the Coordinator and the teachers get together in meetings.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade da Faculdade é ao Coordenador do Curso que compete zelar
pela qualidade. No cumprimento da missão, reúne com os docentes para efeitos de coordenação de regras de
funcionamento, datas de avaliação e volume de trabalho solicitado aos estudantes e verifica o cumprimento
das normas aplicáveis. Um elemento eleito pelos estudantes constitui o seu interlocutor nas matérias para
estes relevantes.
Conforme procedimentos estabelecidos na UC, a autoavaliação do ciclo de estudos é realizada no final de cada
ano letivo com a intervenção das diferentes partes interessadas sendo o relatório final da responsabilidade do
Coordenador do Curso. Consiste numa análise SWOT, integrando informação referente a vários aspetos,
nomeadamente, acesso, sucesso escolar, empregabilidade e informação proveniente dos inquéritos
pedagógicos. Face a esta análise, são definidas anualmente as ações de melhoria a implementar no curso, cuja
execução é avaliada no ano seguinte.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.
Within the scope of the Quality Management System of the Faculty, the Course Coordinator is in charge of the
quality issues. In fulfillment of that mission, he/she meets with the teachers for coordination of the exisiting
rules, dates of evaluations and amount of work required from the students and monitors the compliance with
the applicable rules. There is a student representative who works as an interlocutor in subjects relevant to
students.
According to the established procedures, the self-evaluation of the study cycle is done at the end of each school
year with the participation of different stakeholders. The coordinator/director of the study cycle is responsible
for writing the final report. The self-evaluation process consists of a SWOT analysis, including information
regarding aspects as access, academic success, employability, and information from the educational surveys.
Upon this analysis, improvement actions are set on an annual basis and evaluated in the following year.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
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Equipa reitoral, em articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua, cuja missão é promover e
dinamizar o Sistema de Gestão, a Avaliação e os projetos de Inovação Organizacional que contribuam para a
melhoria dos serviços prestados e o desenvolvimento estratégico de toda a Universidade de Coimbra.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
Rector team and Evaluation and Improvement Unit, whose mission is to promote and dinamize the Management
System, the Assessment and the projects of Organizational Innovation that may contribute to enhance the
quality of the services and the strategic development of the whole University of Coimbra.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Existe na Universidade de Coimbra um sistema de informação através do qual é assegurada a produção
automática de indicadores referentes às unidades curriculares do curso (p.e. sucesso escolar) e aos inquéritos
pedagógicos. A informação proveniente destas e de outras fontes é analisada pelo Coordenador do Curso que,
como se referiu no campo anterior, deverá acompanhar o funcionamento do ciclo de estudos e zelar pela sua
qualidade (p.e. adequada articulação entre unidades curriculares, esforço esperado e concretizado pelos
estudantes, distribuição das datas de avaliação e volume de trabalho) em ligação com os docentes do ciclo de
estudos, diretores de departamento e UO.
No final do ano a informação é coligida e analisada para efeitos de autoavaliação do ciclo de estudos.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.
The information system generates indicators regarding course units (e.g. academic success) and educational
surveys. This information and the data from other sources are analyzed by the coordinator / director of the
study cycle who will oversee its functioning (e.g. adequate articulation between course units, effort expected
and achieved by students, distribution of assessment dates and workload) in collaboration with the teachers of
the study cycle, department directors and the OU director.
At the end of the year the information is collected and analyzed for the purpose of self-evaluation of the study
cycle.
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
http://www.uc.pt/damc/manual
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Os resultados das avaliações do ciclo de estudos são discutidos com as diferentes partes interessadas no
âmbito da elaboração do relatório de autoavaliação da responsabilidade do Coordenador do Curso. Estes
resultados e as propostas das ações de melhoria decorrentes da sua análise, bem como os dos restantes
ciclos de estudos e da Unidade Orgânica no seu todo, são também discutidos numa sessão anual que envolve
toda a comunidade académica.
Refira-se, ainda, que, com frequência e na sequência de dados sobre o fraco desempenho dos estudantes em
algumas das unidades curriculares do ciclo de estudos, a coordenação de curso, a direção do departamento e
os docentes responsáveis por essas unidades refletem sobre o assunto, tentando em conjunto encontrar
novas fórmulas de atuação. É o que acontece atualmente com a discussão iniciada sobre o funcionamento das
disciplinas do 1º ano curricular da responsabilidade dos departamentos de Matemática, Física e Química.
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
The evaluation results of the study cycle are discussed with the different stakeholders who contribute to the
self-evaluation report elaboration under the responsibility of the Course Coordinator. These results and the
proposals for improvement actions resulting from its analysis, as well as those of other study cycles and of the
Organic Unit as a whole, are also discussed at the annual meeting involving the entire academic community.
It must be mentioned that, frequently and following information of weak academic performance of the students
in some curricular units of the study cycle, the course coordination, the head of the department and the
teachers responsible for those units reflect on the subject and try to prescribe corrective provisions. This is
happening now with the curricular units of the 1st term under the responnsability of the Mathematics, Physics
and Chemistry Departments.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
Depois da acreditação em 2007, na sequência da transição da antiga licenciatura em Engenharia Civil para o
Mestrado Integrado segundo o formato de Bolonha, não houve outro processo de avaliação/acreditação
externa.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
After the 2007 accreditation, following the transition from the former graduate degree in Civil Engineering to the
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Integrated Master’s Degree in Civil Engineering according to the Bologna format, no further
evaluation/accreditation process occurred.

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m 2)

Área total afecta à Informática / Total area assigned to informatics

184

Área total afecta aos Laboratórios / Total area affected to laboratories

3510

Área total afecta à Biblioteca / Total area assigned to the library

540

Área total afecta a Espaços de Estudo para alunos / Total area affected to spaces for students to study

813

Área total afecta a Anfiteatros / Total area affected to amphitheatres

830

Área total afecta a Salas de Aulas Práticas / Total area affected to practices classroom

796

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipam entos e m ateriais / Equipm ent and m aterials

Núm ero /
Num ber

Computadores e Servidores / Computers and servers

262

Equipamentos e/ou Instalações Laboratoriais (dos mais diversos tipos) em número superior a / Equipment and
laboratory facilities (of all kinds) in number greater than

4

Equipamentos de projecção digital (DataShow ) / Digital projection devices (DataShow )

35

Pontos de acesso a Internet / Internet access points

525

Pontos de acesso da rede de Internet sem fios / Access ponts of the Internet w ireless netw ork

14

3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Convénios ERASMUS com 21 escolas universitárias de 12 países europeus.
Acordos bilaterais (ao nível da UC) de intercâmbio com 88 escolas e universidades brasileiras.
Intercâmbio com 14 universidades dos EUA via rede Utrecht/Programa MAUI.
Intercâmbio com 7 universidades australianas via rede Utrecht/Programa AEN.
Convénios bilaterais (ao nível da UC) com outras 22 escolas e universidades de 17 países de todo o mundo.
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
ERASMUS agreements with 21 universities from 12 European countries.
Bilateral interchange agreements (at the UC level) with 88 brasilian schools and universities.
Interchange agreement with 14 USA universities through the Utrecht network / MAUI program (UC level).
Interchange agreement with 7 Australian universities through the Utrecht network / AEN program (at the UC
level).
Bilateral interchange agreements (at the UC level) with other 22 schools and universities from 17 countries
around the world.
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
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Convénio "Almeida Garrett", com 14 instituições públicas de ensino superior nacionais, que permite que os
estudantes efetuem um período de estudos de um ou dois semestres numa outra instituição.
Muitos docentes, para além do Mestrado Integrado em Engenharia Civil, estão envolvidos na lecionação de
unidades curriculares e na organização de outros ciclos de estudos da responsabilidade do DEC, de outros
departamentos da Faculdade ou até de outras escolas. São os casos dos: Mestrado Integrado em Engenharia
do Ambiente (DEC), Mestrado Integrado em Arquitetura (DARQ-FCTUC), Mestrado em Conservação e Restauro
(FCTUC), Programa Doutoral em Engenharia Civil (DEC), Programa Doutoral em Engenharia do Ambiente (DEC),
Mestrado (DEC, Erasmus-Mundus) e Doutoramento (DEC) em Construção Metálica e Mista, Mestrado em
Segurança contra Incêndios em Edifícios (DEC), Doutoramento em Engenharia de Segurança ao Incêndio (DEC),
Programa Doutoral em Sistemas de Transportes, (UC-IST-UP, Programa MIT-Portugal).
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The “Almeida Garret” agreement, with other 14 national public higher education institutions, supports the
interchange of students of these institutions for a period of one or two semesters.
Besides the Integrated Master in Civil Engineering, many teachers are involved in teaching curricular units or
even in organizing other study cycles under the responsibility of the DEC, of other departments of the Faculty or
even of other schools. That is the case with: Integrated Master in Environmental Engineering (DEC), Integrated
Master in Architecture (FCTUC), Master ins Conservation and Repair (FCTUC), Doctoral Program in Civil
Engineering (DEC), Doctoral Program in Environmental Engineering (DEC), Master (DEC-FCTUC, ErasmusMundus) and Doctoral Program (DEC-FCTUC) in Steel and Composite Construction, Master in Safety against
Fire in Buildings (DEC), doctoral Program in Fire Safety Engineering (DEC), Doctoral Program in Transportation
Systems (UC-IST-UP, MIT-Portugal Program).
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
É à Divisão de Relações Internacionais (DRI) da Universidade de Coimbra que compete promover a mobilidade
de estudantes e de pessoal docente. A nível dos estudantes, essa mobilidade é assegurada no âmbito de um
pacote de Programas de Mobilidade de Estudantes (PME), que preveem tanto o envio (outgoing) como a
receção de estudantes (incoming) por períodos pré-definidos, e pela celebração de acordos bilaterais com
instituições de referência, muitos deles promovidos por docentes do DEC e formalmente estabelecidos pela
DRI sob proposta do Coordenador de Mobilidade departamental. Estes acordos permitem alargar o intercâmbio
a docentes, nomeadamente para efeitos de participação em seminários, wokshops, cooperação científica e
outras atividades pedagógicas e de investigação. Aos estudantes em intercâmbio, os créditos obtidos na
instituição de acolhimento são mutuamente reconhecidos, mediante o estabelecimento de um plano de estudos
devidamente aceite e aprovado pelas duas instituições.
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
The mobility of students and academic staff is under the responsability of the International Relations Unit (DRI).
At the students’ level, that mobility is ensured through a number of Mobility Programs for Students (PME),
where temporary vacancies are provided for both incoming and outgoing students and through bi-lateral
agreements with reference institutions, many of which established by DEC teachers and formally established
by DRI under proposal of the Mobility Coordinator of the department. These agreements may be extended to
teachers, namely for the sake of participation in seminars, workshops, scientific cooperation and other
pedagogical and research activities. The credits completed by the interchange students in the host institution
are mutually acknowledged, through the establishment of a study plan previously accepted and approved by the
two institutions.
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Em complemento às iniciativas de relacionamento com empresas e outras entidades externas, a UC, através
da DITS e da DPIP, desenvolve um conjunto de iniciativas e atividades visando a:
a) Identificação de oportunidades de desenvolvimento de projetos com benefícios mútuos;
b) Identificação de resultados de investigação com potencial comercial;
c) Promoção do empreendedorismo e da empregabilidade, com o envolvimento direto em conferências, cursos
de empreendedorismo, práticas de desenvolvimento das Soft skills, concursos de ideias e planos de negócio,
financiamento de start-ups e spin-offs universitárias;
d) Promoção da primeira experiência em contexto de trabalho através do programa de estágios não
curriculares, elemento importante na formação académica dos estudantes e uma oportunidade do tecido
empresarial avaliar a qualidade da formação da UC;
e) Organização de sessões de recrutamento e pré-seleção de estudantes finalistas.
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
To promote the relationship with companies and other external institutions, the university, trough DITS and DPIP,
develops a wide range of initiatives in order to develop the following activities:
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a) Identify opportunities to develop projects with mutual benefits;
b) Identify research outcomes with a commercial potential;
c) Promote entrepreneurship and employability including direct participation in conferences, entrepreneurship
courses, practices of Soft Skills, competitions for new ideas and business plans, provision of funding for
university start-ups and spin-offs;
d) Promote first work experience through non-curricular short-term internship programmes, regarded as
significant for the academic students’ education and as an opportunity for business companies to closely
assess the quality of the education and training provided at the UC;
e) Promote recruitment and pre-selection sessions of graduate students.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Adelino Jorge Lopes Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adelino Jorge Lopes Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Adelino Vasconcelos Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adelino Vasconcelos Lopes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Alberto Miguel Bizarro Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alberto Miguel Bizarro Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Aldina Maria da Cruz Santiag
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Aldina Maria da Cruz Santiag
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Alfredo Manuel Pereira Geraldes Dias
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alfredo Manuel Pereira Geraldes Dias
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
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<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Álvaro Jorge da Maia Seco
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Álvaro Jorge da Maia Seco
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Maria César Bastos Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria César Bastos Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Anabela Salgueiro Narciso Ribeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Anabela Salgueiro Narciso Ribeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Andreia Sofia Carvalho Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Andreia Sofia Carvalho Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Anísio Alberto Martinho de Andrade
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Anísio Alberto Martinho de Andrade
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Alberto Santos Correia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Alberto Santos Correia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António José Barreto Tadeu
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Barreto Tadeu
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António José Pais Antunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Pais Antunes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Manuel Abreu Freire Diogo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Abreu Freire Diogo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Manuel Gonçalves Pedro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Gonçalves Pedro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Maranha Pereira da Gama
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

38/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Maranha Pereira da Gama
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Arminda Maria Marques Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Arminda Maria Marques Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Bruno Filipe Lopes dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno Filipe Lopes dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carla Maria Araújo Fernandes da Costa Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carla Maria Araújo Fernandes da Costa Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Alberto da Silva Rebelo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto da Silva Rebelo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Daniel António Semblano Gouveia Dias da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel António Semblano Gouveia Dias da Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Diogo Manuel Rosa Mateus
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Diogo Manuel Rosa Mateus
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando Jorge Rama Seabra Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Jorge Rama Seabra Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando José Forte Garrido Branco
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando José Forte Garrido Branco
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando José Telmo Dias Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando José Telmo Dias Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando Pedro Simões da Silva Dias Simão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Pedro Simões da Silva Dias Simão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Filipe Jorge Monteiro Bandeira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipe Jorge Monteiro Bandeira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Gonçalo Homem de Almeida Rodriguez Correia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Homem de Almeida Rodriguez Correia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Helena Maria dos Santos Gervásio
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Maria dos Santos Gervásio
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Carlos dos Santos Alves Vieira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Carlos dos Santos Alves Vieira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Henrique Jorge de Oliveira Negrão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Henrique Jorge de Oliveira Negrão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Luís Mendes Pedroso de Lima
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Luís Mendes Pedroso de Lima
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Manuel Coutinho Rodrigues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel Coutinho Rodrigues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Paulo Correia Rodrigues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Correia Rodrigues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge Eduardo Teixeira Leandro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Eduardo Teixeira Leandro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge Nuno Veiga de Almeida e Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Nuno Veiga de Almeida e Sousa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Alfeu Almeida de Sá Marques
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Alfeu Almeida de Sá Marques
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José António Raimundo Mendes da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Raimundo Mendes da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Carlos Duarte Grazina
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Duarte Grazina
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Manuel de Eça Guimarães de Abreu
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

47/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel de Eça Guimarães de Abreu
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Simão Antunes do Carmo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Simão Antunes do Carmo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Julieta Maria Pires António
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Julieta Maria Pires António
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Alberto Proença Simões da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Alberto Proença Simões da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Filipe da Costa Neves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe da Costa Neves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Joaquim Leal Lemos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Joaquim Leal Lemos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Manuel Cortesão Godinho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Cortesão Godinho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Miguel da Cruz Simões
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel da Cruz Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria da Conceição Morais de Oliveira Cunha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Morais de Oliveira Cunha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Helena Freitas Melão Barros Gomes Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Freitas Melão Barros Gomes Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Isabel Moita Pinto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Moita Pinto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Isabel Morais Torres
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Morais Torres
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Rita Lacerda Morgado Fernandes de Carvalho Mesquita David
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Rita Lacerda Morgado Fernandes de Carvalho Mesquita David
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Nuno Albino Vieira Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Albino Vieira Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Nuno Eduardo da Cruz Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Eduardo da Cruz Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Nuno Eduardo Norte Pinto
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Eduardo Norte Pinto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Alexandre Lopes Figueiredo Coelho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Lopes Figueiredo Coelho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Fernando Antunes dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Fernando Antunes dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Jorge Rodrigues Amado Mendes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Rodrigues Amado Mendes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo José Venda Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo José Venda Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Manuel Mendes Pinheiro da Providência e Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Manuel Mendes Pinheiro da Providência e Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Miguel Cunha Matos Lopes Pinto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Cunha Matos Lopes Pinto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Pedro Manuel Pinheiro Veloso Lopes Tavares
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Pinheiro Veloso Lopes Tavares
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ricardo Joel Teixeira Costa
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Joel Teixeira Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ricardo Oliveira de Souza
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Oliveira de Souza
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rui António Duarte Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui António Duarte Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sandra Filomena da Silva Jordão Alves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Filomena da Silva Jordão Alves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sandra Raquel de Sousa Monteiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Raquel de Sousa Monteiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sérgio Manuel Rodrigues Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Rodrigues Lopes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Tiago Braga Abecasis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago Braga Abecasis
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Vítor Dias da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vítor Dias da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlota Isabel Leitão Pires Simões
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlota Isabel Leitão Pires Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Margarida Mascarenhas Melo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Margarida Mascarenhas Melo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo dos Santos Antunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo dos Santos Antunes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Martins da Fonseca
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Martins da Fonseca
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Gonçalo Gutierres Conceição
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Gutierres Conceição
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ricardo Nuno Fonseca de Campos Pereira Mamede
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Nuno Fonseca de Campos Pereira Mamede
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

61/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Eduardo da Silveira Gouveia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Eduardo da Silveira Gouveia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - José Paulo Elvas Duarte de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Paulo Elvas Duarte de Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Gil Rito Gonçalves
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gil Rito Gonçalves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Manuel M. B. Fernandes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel M. B. Fernandes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Cidália Maria Parreira da Costa Fonte
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cidália Maria Parreira da Costa Fonte
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria da Graça S. Temido Neves Mendes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria da Graça S. Temido Neves Mendes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando Davide de Sousa e Sampaio dos Aidos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Davide de Sousa e Sampaio dos Aidos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Alexandra Faria Pais
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Faria Pais
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Benilde Faria de Oliveira e Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Benilde Faria de Oliveira e Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Emília de Oliveira Quinta Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Emília de Oliveira Quinta Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Alberto Esteves Batista de Carvalho
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Alberto Esteves Batista de Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Arminda Pedrosa e Silva Carvalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Arminda Pedrosa e Silva Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Nuno Maria de Siqueira Alte da Veiga
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Maria de Siqueira Alte da Veiga
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Vítor da Fonseca Pinto Duarte
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Vítor da Fonseca Pinto Duarte
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Pedro Gomes Cabral Santarém Andrade
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Gomes Cabral Santarém Andrade
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando Carlos da Silva Coelho Lopes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Carlos da Silva Coelho Lopes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António Luís de Almeida Saraiva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Luís de Almeida Saraiva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge Manuel Sentieiro Neves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Sentieiro Neves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Raquel Susana Giraldes Caseiro
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Raquel Susana Giraldes Caseiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rosendo Valero Montero
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rosendo Valero Montero
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Teresa Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sandra Marques Pinto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Marques Pinto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Manuel Facas Vicente
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Facas Vicente
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Renata Leitão Dias da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Renata Leitão Dias da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
59
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Manuel Tomás Cortez Rodrigues Queiró
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Tomás Cortez Rodrigues Queiró
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Engenharia Civil
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Mário de Oliveira Quinta Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário de Oliveira Quinta Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando Antunes Gaspar Pita
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Antunes Gaspar Pita
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Fernando Pedro Ortega Oliveira Figueiredo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Pedro Ortega Oliveira Figueiredo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)
4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff
Nom e / Nam e

Grau /
Degree

Área científica / Scientific Area

Regim e de tem po Inform ação/
/ Em ploym ent link Inform ation

Adelino Jorge Lopes Ferreira

Doutor

Urbanismo, Ordenamento do Território e
Transportes

100

Ficha
submetida

Adelino Vasconcelos Lopes

Doutor

Estruturas

100

Ficha
submetida

Alberto Miguel Bizarro Martins

Mestre

Engenharia Civil - Estruturas

100

Ficha
submetida

Aldina Maria da Cruz Santiag

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Alfredo Manuel Pereira Geraldes
Dias

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Álvaro Jorge da Maia Seco

Doutor

Engenharia dos Transportes

100

Ficha
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submetida
Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação

100

Ficha
submetida

Anabela Salgueiro Narciso Ribeiro Doutor

Ordenamento do Território e Transportes / Spatial
Planning and Transports

100

Ficha
submetida

Andreia Sofia Carvalho Pereira

Doutor

Construções

100

Ficha
submetida

Anísio Alberto Martinho de
Andrade

Mestre

Engenharia de Estruturas

100

Ficha
submetida

António Alberto Santos Correia

Doutor

Civil Engineering

100

Ficha
submetida

António José Barreto Tadeu

Doutor

Applied Mechanics - Civil Engineering

100

Ficha
submetida

António José Pais Antunes

Doutor

Ciências Aplicadas (Ordenamento do Território e
Transportes)

100

Ficha
submetida

António Manuel Abreu Freire Diogo Doutor

Hidráulica Recursos Hídricos e Ambiente

100

Ficha
submetida

António Manuel Gonçalves Pedro

Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica

100

Ficha
submetida

António Maranha Pereira da Gama Licenciado Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Arminda Maria Marques Almeida

Mestre

Engenharia Rodoviária

100

Ficha
submetida

Bruno Filipe Lopes dos Santos

Doutor

Civil Engineering – Spatial Planning and
Transportation

100

Ficha
submetida

Carla Maria Araújo Fernandes da
Costa Ferreira

Doutor

Estruturas / Structures

100

Ficha
submetida

Carlos Alberto da Silva Rebelo

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Daniel António Semblano Gouveia
Doutor
Dias da Costa

Mecânica das Estruturas e Materiais

100

Ficha
submetida

Diogo Manuel Rosa Mateus

Doutor

Construções

100

Ficha
submetida

Fernando Jorge Rama Seabra
Santos

Doutor

Oceanografia Física

100

Ficha
submetida

Fernando José Forte Garrido
Branco

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Fernando José Telmo Dias Pereira Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Fernando Pedro Simões da Silva
Dias Simão

Doutor

Engenharia Civil - Área de Especialização em
Mecânica das Estruturas e dos Materiais

100

Ficha
submetida

Filipe Jorge Monteiro Bandeira

Licenciado Engenharia Civil

30

Ficha
submetida

Gonçalo Homem de Almeida
Rodriguez Correia

Doutor

Transportes

100

Ficha
submetida

Mecânica Estrutural

60

Ficha
submetida

Ana Maria César Bastos Silva

Doutor

Mestre

Helena Maria dos Santos Gervásio Doutor
João Carlos dos Santos Alves
Vieira

Licenciado Engenharia do Ambiente

100

Ficha
submetida

João Henrique Jorge de Oliveira
Negrão

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

João Luís Mendes Pedroso de
Lima

Doutor

Ciências Ambientais

100

Ficha
submetida

João Manuel Coutinho Rodrigues

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

João Paulo Correia Rodrigues

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Jorge Eduardo Teixeira Leandro

Doutor

Hidraulica

100

Ficha
submetida

Jorge Nuno Veiga de Almeida e
Sousa

Doutor

Geotecnia / Geotechnical Engineering

100

Ficha
submetida
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José Alfeu Almeida de Sá Marques Doutor

Docteur en Sciences Appliquées/ Civil Engeneering 100

Ficha
submetida

José António Raimundo Mendes da
Doutor
Silva

Engenharia Civil - Especialidade Construções / Civil
100
Engineering - Building Expert

Ficha
submetida

José Carlos Duarte Grazina

Geotecnia e Fundações / Geotechnics and
Foundations

100

Ficha
submetida

José Manuel de Eça Guimarães de
Doutor
Abreu

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

José Paulo Pereira de Gouveia
Lopes de Almeida

Doutor

Aproveitamentos Hidroeléctricos / Hydropow er
Facilities

100

Ficha
submetida

José Simão Antunes do Carmo

Doutor

Engenharia Civil - Hidráulica e Recursos Hídricos /
100
Civil Engineering - Hydraulics and Water Resources

Ficha
submetida

Julieta Maria Pires António

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Luís Alberto Proença Simões da
Silva

Doutor

Engenharia Civil - Structural Mechanics

100

Ficha
submetida

Luís Filipe da Costa Neves

Doutor

Macânica das Estruturas e dos Materiais

100

Ficha
submetida

Luís Joaquim Leal Lemos

Doutor

Engenharia Civil/ Civil Engineering

100

Ficha
submetida

Luís Manuel Cortesão Godinho

Doutor

Engenharia Civil, especialidade de Construções

100

Ficha
submetida

Luís Miguel da Cruz Simões

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Maria da Conceição Morais de
Oliveira Cunha

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Maria Helena Freitas Melão Barros
Doutor
Gomes Pereira

Estruturas/Structures

100

Ficha
submetida

Maria Isabel Moita Pinto

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Maria Isabel Morais Torres

Doutor

Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Maria Rita Lacerda Morgado
Fernandes de Carvalho Mesquita
David

Doutor

Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente

100

Ficha
submetida

Nuno Albino Vieira Simões

Doutor

Ciências da Construção - Engenharia Civil

100

Ficha
submetida

Nuno Eduardo da Cruz Simões

Mestre

engenharia civil

100

Ficha
submetida

Nuno Eduardo Norte Pinto

Mestre

Gestão e Valoração Urbana/Urbanismo

100

Ficha
submetida

Paulo Alexandre Lopes Figueiredo
Doutor
Coelho

Engenharia Geotécnica

100

Ficha
submetida

Paulo Fernando Antunes dos
Santos

Doutor

Engenharia Civil na especialidade de Construções

100

Ficha
submetida

Paulo Jorge Rodrigues Amado
Mendes

Doutor

Engenharia Civil, na Especialidade de Construções 100

Ficha
submetida

Paulo José Venda Oliveira

Doutor

Fundações e Geotecnia

100

Ficha
submetida

Paulo Manuel Mendes Pinheiro da
Providência e Costa

Doutor

engenharia

100

Ficha
submetida

Paulo Miguel Cunha Matos Lopes
Pinto

Doutor

Engenharia Civil, especialização em Geotecnia

100

Ficha
submetida

Pedro Manuel Pinheiro Veloso
Lopes Tavares

Doutor

Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente

100

Ficha
submetida

Ricardo Joel Teixeira Costa

Mestre

Estruturas

100

Ficha
submetida

Ricardo Oliveira de Souza

Doutor

Engenharia Civil-Materiais betuminosos

100

Ficha
submetida

Rui António Duarte Simões

Doutor

Mecânica Estrutural / Structural Mechanics

100

Doutor

Ficha
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submetida
Sandra Filomena da Silva Jordão
Alves

Engenharia Civil Mecânica das Estruturas e dos
Materiais

100

Ficha
submetida

Sandra Raquel de Sousa Monteiro Mestre

Engenharia Civil - Estruturas

100

Ficha
submetida

Sérgio Manuel Rodrigues Lopes

Doutor

Engenharia Civil / Civil Engineering

100

Ficha
submetida

Tiago Braga Abecasis

Licenciado Engenharia civil

20

Ficha
submetida

Vítor Dias da Silva

Doutor

Estruturas / Structures

100

Ficha
submetida

Carlota Isabel Leitão Pires Simões

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Ana Margarida Mascarenhas Melo Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Paulo dos Santos Antunes

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Carlos Martins da Fonseca

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Gonçalo Gutierres Conceição

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Ricardo Nuno Fonseca de Campos
Doutor
Pereira Mamede

Matemática Pura

100

Ficha
submetida

João Eduardo da Silveira Gouveia Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

José Paulo Elvas Duarte de
Almeida

Doutor

Engenharia geográfica / Geomatic engineering

100

Ficha
submetida

Gil Rito Gonçalves

Doutor

Sciences de l'Information Geographique

100

Ficha
submetida

João Manuel M. B. Fernandes

Doutor

Astronomia

100

Ficha
submetida

Cidália Maria Parreira da Costa
Fonte

Doutor

Engenharia Geográfica

100

Ficha
submetida

Maria da Graça S. Temido Neves
Mendes

Doutor

Probabilidades e Estatística

100

Ficha
submetida

Fernando Davide de Sousa e
Sampaio dos Aidos

Doutor

Ciências

100

Ficha
submetida

Maria Alexandra Faria Pais

Doutor

Física/Geofísica Interna

100

Ficha
submetida

Maria Benilde Faria de Oliveira e
Costa

Doutor

Física da Matéria Condensada

60

Ficha
submetida

Maria Emília de Oliveira Quinta
Ferreira

Doutor

Ciências - Biofísica

100

Ficha
submetida

Luís Alberto Esteves Batista de
Carvalho

Doutor

Química-Física

100

Ficha
submetida

Maria Arminda Pedrosa e Silva
Carvalho

Doutor

Chemical Education

100

Ficha
submetida

Nuno Maria de Siqueira Alte da
Veiga

Doutor

Geofísica Aplicada

100

Ficha
submetida

Luís Vítor da Fonseca Pinto Duarte Doutor

Geologia

100

Ficha
submetida

Pedro Gomes Cabral Santarém
Andrade

Doutor

Geotecnia

100

Ficha
submetida

Fernando Carlos da Silva Coelho
Lopes

Doutor

Engenharia Geológica

100

Ficha
submetida

António Luís de Almeida Saraiva

Doutor

Geologia de Engenharia

100

Ficha
submetida

Jorge Manuel Sentieiro Neves

Doutor

Matemática (Geometria Algébrica)

100

Ficha
submetida

Raquel Susana Giraldes Caseiro

Doutor

Matemática

100

Doutor

Ficha
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submetida
Rosendo Valero Montero

Doutor

Química Física

100

Ficha
submetida

Maria Teresa Martins

Doutor

Matemática- Álgebra

100

Ficha
submetida

Sandra Marques Pinto

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Manuel Facas Vicente

Doutor

Engenharia Geográfica

100

Ficha
submetida

Renata Leitão Dias da Silva

Doutor

Matemática Aplicada

59

Ficha
submetida

Manuel Tomás Cortez Rodrigues
Queiró

Mestre

Planeamento e Ordenamento do Território

30

Ficha
submetida

Mário de Oliveira Quinta Ferreira

Doutor

Geologia da Engenharia

100

Ficha
submetida

Fernando Antunes Gaspar Pita

Doutor

Ciências da Terra - Engenharia de Minas

100

Ficha
submetida

Fernando Pedro Ortega Oliveira
Figueiredo

Doutor

Engenharia Geológica - Prospecção Geofísica

100

Ficha
submetida

10159

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos
4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
100
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
98,4
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
95
4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a
três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)
93,5
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
90
4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
88,6
4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano
9
4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
8,9
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
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9
4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
8,9

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
actualização
O procedimento de avaliação dos docentes da Universidade de Coimbra (UC) tem por base o disposto no
“Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da Universidade de Coimbra”, regulamento n.º
398/2010 publicado no DR n.º87, 2.ª Série, de 5 de Maio de 2010, retificado no DR. 2.ª Série, de 17 de Maio de
2010.
Este regulamento define os mecanismos para a identificação dos objetivos de desempenho dos docentes para
cada período de avaliação, explicitando a visão da instituição, nos seus diversos níveis orgânicos, e traçando,
simultaneamente, um quadro de referência claro para a valorização das atividades dos docentes, com vista à
melhoria da qualidade do seu desempenho.
A avaliação do desempenho dos docentes da UC é efetuada relativamente a períodos de três anos e tem em
consideração quatro vertentes: investigação; docência; transferência e valorização do conhecimento; gestão
universitária e outras tarefas. Relativamente a cada uma das vertentes, a avaliação dos docentes pode incluir
duas componentes: avaliação quantitativa e avaliação qualitativa.
A avaliação quantitativa tem por base um conjunto de indicadores e de fatores. Cada indicador retrata um
aspeto bem definido da atividade do docente e os fatores representam uma apreciação valorativa, decidida pelo
Conselho Científico ou pelo Diretor da Unidade Orgânica (UO) para cada área disciplinar. Os fatores permitem
assim ajustar a avaliação quantitativa ao contexto de cada área.
A avaliação qualitativa é efetuada por painéis de avaliadores que avaliam o desempenho do docente em cada
vertente.
O processo de avaliação compreende cinco fases (autoavaliação, validação, avaliação, audiência,
homologação) e prevê os seguintes intervenientes: Avaliado, Diretor da UO, Conselho Científico da UO,
Comissão de Avaliação da UO, Painel de Avaliadores, Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho
dos Docentes e Reitor.
O resultado final da avaliação de cada docente é expresso numa escala de quatro posições: excelente, muito
bom, bom e não relevante.
Antes de cada novo ciclo de avaliação, cada UO define, para as suas áreas disciplinares, o conjunto de
parâmetros que determinam os novos objetivos do desempenho dos docentes e cada uma das suas vertentes,
garantindo, assim, permanente atualização do processo.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The procedures for the evaluation of academic staff performance of the University of Coimbra (UC) are set in
the “Regulation of Teachers’ Performance Evaluation of UC” – regulation no. 398/2010, published on the 5th of
May, and amended on the 17th of May.
This regulation establishes the mechanisms to identify teachers’ performance goals for each time span of
evaluation, clearly stating the institution’s vision, across its different levels, and simultaneously outlining a clear
reference board to value teachers’ activities with the purpose of improving their performance.
The teachers’ performance evaluation at UC is done on a three-year basis and takes into account four
dimensions: research, teaching, knowledge transfer, university management and other tasks. For each
dimension, teachers’ evaluation may include two variables: quantitative and qualitative.
Quantitative evaluation is based on a set of performance indicators and factors. Each performance indicator is a
well-defined aspect of the teacher’s activity and the factors represent an evaluation, defined by the Scientific
Board or Director of the Organisational Unit (OU), for each subject area. Thus, factors allow quantitative
evaluation to adjust to the context of each subject area.
Qualitative evaluation is done by a panel of reviewers who evaluate teachers’ performance in each dimension.
The evaluation procedures have five stages (self-evaluation, validation, evaluation, hearing, and homologation)
and include the following participants: teacher, OUs’ Director, OUs’ Scientific Board, OUs’ Evaluation
Committee, Evaluators’ Panel, Coordinator Council of Teachers’ Performance Evaluation, and the Rector.
The final evaluation of each teacher is expressed in a four point scale: excellent, very good, good and not
relevant.
Before each new evaluation cycle each OU identifies, for the subject areas, a set of parameters that define the
new goals of teachers’ performance and its components, thus ensuring the continuous updating of the process.
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4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://dre.pt/pdf2sdip/2010/05/087000000/2387923890.pdf

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
8 funcionários do Quadro.
6 funcionários com Contrato Individual de Trabalho.
2 funcionários com Contrato a Termo Certo.
Funções:
2 Assistentes Operacionais, 11 Assistentes Técnicos e 3 Técnicas Superiores.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
8 functionaries of the institution staff.
6 functionaries with Individual Working Contracts.
2 functionaries with Fixed Term Contracts.
Functions:
2 Operational Assistants, 11 Technical Assistants and 3 Superior Technicians.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
1 titular de Mestrado (pré-Bolonha)
4 titulares de licenciaturas universitárias;
7 titulares do Ensino Secundário (12º ano);
1 titular do 11º ano;
1 titular do 10º ano;
1 titular do 6º ano;
1 titular do 4º ano.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
1 holder of a MSc degree (pre-Boulogne);
4 holders of a universitary degree (graduation);
7 holders of the Secondary School (12th grade);
1 holder of the 11th grade;
1 holder of the 10th grade;
1 holder of the 6th grade;
1 holder of the 4th grade.
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é realizada através do Sistema integrado de gestão e
avaliação do desempenho na Administração Pública - SIADAP, estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28/12,
que integra a avaliação do desempenho dos Serviços, dos Dirigentes e dos Trabalhadores.
O processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores consubstancia-se na definição de parâmetros e
metas, no acompanhamento do desempenho e na mensuração deste, considerando, não apenas as funções do
trabalhador, mas também o seu desenvolvimento profissional. A diferenciação dos desempenhos é garantida
pela fixação de percentagens máximas para os níveis de avaliação mais elevados.
Uma plataforma informática, concebida para o efeito, tem permitido gerir o processo com bastante rigor,
facilitando a articulação integrada, nas diversas fases, das atuações de todos os intervenientes, sem descurar
a dimensão e as características intrínsecas da Universidade de Coimbra.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The evaluation of non-teaching staff performance is accomplished through an Integrated Management and
Performance Evaluation System of the Public Administration, established by the law 66-B/2007, which
integrates the assessment of the services’, managers’ and workers’ performances.
This evaluation process sets some parameters and goals, measures the performance follow up, considering not
only the worker functions, but also his professional development. The performance differentiation is guaranteed
by the setting of maximum percentages for the highest evaluation levels.
A computer platform, design for the purpose, has allowed to manage the process with great accuracy,
facilitating the integrated articulation, in the several phases, of all intervenient performances, without neglecting
the dimension and the intrinsic characteristics of the Coimbra University.
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4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação do pessoal não docente visa, fundamentalmente, dotar o trabalhador dos conhecimentos e
competências necessários às funções que desempenha, mas também ao seu desenvolvimento profissional e
pessoal.
O levantamento das necessidades de formação é realizado a partir de diversas fontes, nomeadamente de
inquéritos sobre necessidades de formação, da informação recolhida em sede de avaliação do desempenho, de
propostas e sugestões endereçadas pelos trabalhadores, atendendo sempre às áreas definidas como
estratégicas pelo governo da Universidade.
Habitualmente, o plano de formação congrega áreas muito diversas, como Gestão de Recursos Humanos,
Contratação Pública, Gestão para a Qualidade, Atendimento e Comportamento Profissional, Tecnologias de
Informação e Comunicação, Desenvolvimento de Competências de Liderança e Gestão de Equipas, Higiene e
Segurança no Trabalho.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The training of non-teaching staff aims fundamentally to provide the worker with knowledge and skills
considering the function they perform, but also their professional and personal development.
The assessment of the training necessities is performed through several sources, namely training necessities
surveys, information gathered in the performance evaluation head office, proposals and suggestions addressed
by the workers and considering the areas defined as strategic by the government of the University.
Usually, the training plan gathers different areas such as Human Resources Management, Public Hiring,
Management for Quality, Reception and Professional Behavior, Information and Communication Technologies,
Leadership Skills Development and Teams Management, Hygiene and Safety at Work.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Feminino / Female

29

Masculino / Male

71

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age

%

20-23 anos / 20-23 years

44.2

Até 20 anos / Under 20 years

22.1

24-27 anos / 24-27 years

20.8

28 e mais anos / 28 years and more

12.9

5.1.1.3. Por Região de Proveniência
5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin
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Região de proveniência / Region of origin

%

Norte / North

19.1

Centro / Centre

66.6

Lisboa / Lisbon

5.5

Alentejo / Alentejo

3.9

Algarve / Algarve

1.1

Ilhas / Islands

3.8

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

33.4

Secundário / Secondary

22.4

Básico 3 / Basic 3

19.4

Básico 2 / Basic 2

8.1

Básico 1 / Basic 1

16.6

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

76.3

Desempregados / Unemployed

4.6

Reformados / Retired

8.2

Outros / Others

10.9

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

Núm ero / Num ber

1º ano curricular

225

2º ano curricular

163

3º ano curricular

161

4º ano curricular

158

5º ano curricular

176
883

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand
2009/10

2010/11

2011/12

N.º de vagas / No. of vacancies

125

193

193

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

399

417

285

N.º colocados / No. enrolled students

214

228

218
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N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments

87

83

90

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

135

135

113

Nota média de entrada / Average entrance mark

152

151

140

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.
A UC, através do Gabinete de Aconselhamento Psicopedagógico dos Serviços de Ação Social (GAPSAS),
desenvolve, semestralmente, um programa de formação nas seguintes áreas: métodos de estudo; gestão do
tempo; apresentação de trabalhos em público; controlo e gestão da ansiedade. Na consulta de psicologia é
dada resposta específica aos pedidos individuais dos estudantes.
O Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais (GNAEE) oferece um apoio
psicopedagógico e psicossocial específico a estes estudantes.
O Gabinete de Apoio ao Estudante, da FPCE, dá não só resposta aos estudantes desta faculdade como apoia
todos os outros e demais estruturas da UC, sempre que solicitado, particularmente nas seguintes áreas: apoio
psicológico e psicopedagógico, aconselhamento de carreira.
No Departamento, é o Coordenador do Curso o interlocutor de primeira linha para os assuntos relevantes para
os estudantes encaminhando-os, se necessário, para o GAPSAS.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The Coimbra University, through the Social Services’ Psicopedagogical Counseling Office (GAPSAS), develops,
each semester, a training programm in the following áreas: study methods, time managment, public
presentation of works, control and managment of anxiety. A specific answer to students’ individual requests is
given in the psycology appointment.
The Student with Special Educational Needs Suport Office gives psicopedagogical and psicossocial support to
these students.
The Student Support Office, from the Faculty of Psychologie and Educacional Sciences, provides support not
only to his students but also to every other student, staff and university services, when requested, especially in
the áreas of psycological support and career counseling.
At the Department level, the Course Coordinator is the first contact for all subjects of relevance for the
students, requiring the GAPSAS intervention whenever necessary.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Para promover uma melhor integração dos estudantes que chegam à UC pela 1ª vez, a instituição tem um
conjunto de respostas de caráter transversal (p.e., semana de acolhimento no período de matrículas; receção
pelo Reitor e programa de formação extracurricular ao longo do ano; programa de peer counseling), a que se
associam atividades específicas, desenhadas pelos coordenadores de curso/ciclo de estudo, em articulação
com os diretores de UO e com os núcleos de estudantes.
A integração de estudantes estrangeiros é muito apoiada pela Divisão de Relações Internacionais, constituindo
o “programa buddy” uma preciosa ajuda para quem acaba de chegar e não fala Português.
Um conjunto alargado de iniciativas científicas, culturais, desportivas e de fóruns de discussão constituem
suportes importantes para esse processo de integração, numa parceria tão estreita quanto necessária entre
Reitoria, Unidades Orgânicas e AAC.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In order to promote the integration of the students who are in Coimbra for the first time, the University has a
series of transversal answers (e.g., counseling week during the registration period; reception by the Rector and
extracurricular workshops through the year; peer counseling program). There are specific activities, designed
by the degree/cycle of studies coordinators in collaboration with the organic units' directors and the students'
group, which are associated to these answers.
The foreign students’ integration is enthusiastically supported by the International Relations Unit. The 'Buddy
program' is a precious help to those who have just arrived and do not speak Portuguese.
A wide range of scientific, cultural and sports initiatives, as well as debate forums, constitute an important
support to the integration process, in a close partnership between the Rectory, the organic units and the AAC.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
A universidade dispõe de uma estrutura ramificada e próxima dos estudantes que lhe permite dar resposta às
suas necessidades no aconselhamento sobre possibilidades de financiamento e emprego. A Divisão de
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

81/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

Planeamento e Inserção Profissional (DPIP), a Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS), a Divisão
de Candidaturas, Projetos e Atividades (DCPA) dão apoio central e transversal a toda a academia nestes
domínios de forma bastante articulada e concertada. Estas estruturas são ainda complementadas por
pequenas células de apoio específico às necessidades das faculdades, como por exemplo o SAPI - Serviço de
Apoio a Projetos e Investigação da FCTUC, bem como através da articulação com os núcleos de estudantes da
Associação Académica de Coimbra para a realização de algumas iniciativas específicas.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The University of Coimbra has a branched structure to counsel the students about funding and employment
possibilities. The Careers Service of the University, the Innovation and Transfer of Knowledge Division and the
Applications, Projects and Activities Office support the whole university within these fields in a well-articulated
and concerted way. These structures are also complemented by small specific support units according to the
needs of each faculty, such as SAPI (Support Service to Projects and Research in the Faculty of Science and
Technology). The Careers Service organises with the Coimbra’s Academic Association some specific initiatives
about funding and employment possibilities.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
No final de cada semestre, conforme procedimento estabelecido na UC, é aplicado um inquérito pedagógico
aos estudantes. Os principais resultados deste inquérito são imediatamente integrados no subsequente
inquérito aos docentes para que estes façam uma reflexão sobre os mesmos. Todos os resultados dos
inquéritos e reflexões dos docentes são integrados na autoavaliação do ciclo de estudos e da Faculdade, bem
como na definição das ações a implementar. Em face da análise dos resultados globais e individuais, a Direção
do Departamento e a Coordenação do Curso podem propor medidas corretivas de resultados negativos, com
incidência de curto prazo, no caso de não estarem em causa aspetos regulamentares do Curso, ou de fundo,
tendo em vista a sua eventual reformulação.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the end of each semester, according to the procedure established at the university, an educational survey of
students is conducted. The main results of this survey are immediately integrated in the subsequent teachers’
survey so that they can reflect about them. All survey results and teachers’ reflections are incorporated in the
self-evaluation of the study cycle and of the Faculty, and in the definition of improvement actions. Depending on
the analysis of the global and individual results, the Direction of the Department and the Course Coordination
may propose short-term corrective provisions for the negative results, in case regulatory aspects of the Course
are not at stake, or long-term provisions, having in mind the reformulation of specific aspects of the Course.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A UC criou uma rede interna coordenada pela Divisão de Relações Internacionais (DRI) com o objetivo de
promover uma mobilidade de qualidade respeitando escrupulosamente as regras do ECTS. Em todas as
unidades orgânicas/ departamentos existem coordenadores que se ocupam fundamentalmente do contrato de
estudos e do reconhecimento dos créditos obtidos.
A DRI promove a mobilidade através de sessões de informação nas unidades orgânicas e através da sua
página em linha que mantem permanentemente atualizada.
A internacionalização é uma das prioridades estratégicas da UC. Apesar da mobilidade ser a principal
componente estão a ser dados passos firmes no sentido da promoção e desenvolvimento de diplomas
conjuntos quer a nível da participação em projetos ERASMUS MUNDUS quer a nível de outras parcerias
inspiradas nesse modelo. A atração de estudantes e investigadores e docentes estrangeiros é outro vetor
importante da internacionalização.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The university has created an intern network that is coordinated by the International Relations Unit (DRI) to
promote quality mobility, accordingly to the ECTS regulations. In every organic unit/department there are
coordinators who address the studys’ contract and the obtained credits recognition.
The DRI promotes mobility through briefing sessions at the organic units and through its online page, which is
constantly updated.
Internationalization is one of the University’s strategic priorities. Even though mobility is its main component,
steady steps are being taken in order to promote and develop joint degrees, which participate in projects such
as ERASMUS MUNDOS and others alike. Another important vector of the internationalization is the mobility of
foreign students, investigators and professors.
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6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.
O objetivo geral da aprendizagem é o de que os estudantes, no fim do ciclo de estudos, consigam dominar a
utilização de conceitos e técnicas da engenharia necessários para a intervenção em todos os diversos
domínios que caracterizam a profissão de Engenheiro Civil.
Para a concretização deste objetivo geral, o ciclo de estudos pretende conciliar os seguintes objetivos
específicos: i) fornecer uma formação cuidada nas ciências básicas, nomeadamente na matemática, na física e
na computação, que proporcione aos estudantes os conhecimentos teóricos indispensáveis à posterior
aprendizagem de conteúdos mais tecnológicos e especializados; ii) fornecer uma formação de banda larga,
com análise aprofundada dos aspetos formativos essenciais das grandes áreas técnicas e científicas da
Engenharia Civil; iii) fornecer uma pré-especialização numa dessas áreas.
De forma a operacionalizar estes três objetivos, o curso está estruturado com base em quatro anos
curriculares de formação obrigatória comum e num quinto ano curricular de nítida diferenciação em seis
especializações: Construções; Estruturas; Geotecnia; Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente; Mecânica
Estrutural; Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação. Com esta estruturação visa-se proporcionar, nos
quatro primeiros anos, aos futuros profissionais um largo espectro de conhecimentos técnicos e científicos,
que no quinto ano será complementado com conhecimentos mais específicos numa determinada área de
especialização e que se situem ao nível dos conhecimentos de ponta da mesma.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias lecionadas nas unidades curriculares do ciclo de estudos,
pretende-se que estejam criadas as condições para o desenvolvimento nos estudantes das competências em
resolver problemas, em realizar trabalho experimental, em aplicar na prática os conhecimentos teóricos e em
serem capazes de os comunicar tanto a especialistas como a não especialistas e, num nível mais avançado, a
competência de análise e síntese, competência esta que, ao traduzir-se na capacidade de conceber, planear e
projetar, é muito importante que os futuros engenheiros adquiram.
Para além destas competências de natureza específica associadas à Engenharia Civil, pretende-se que as
estratégias, os métodos de ensino adotados e os próprios processos de avaliação das unidades curriculares
possam proporcionar aos estudantes outro tipo de competências, que contribuam para o desenvolvimento da
vertente pessoal e cívica e também importantes ao futuro exercício da profissão em toda a sua plenitude, como
sejam a capacidade de adquirir conhecimentos autonomamente, de sentido crítico e de responsabilidade, de
gestão de informação, de trabalho em grupo e em equipas interdisciplinares, etc.
Os meios qualitativos usados na avaliação do grau de cumprimento dos objetivos de aprendizagem são os
resultados dos inquéritos aos estudantes e docentes, os resultados da monitorização do sucesso escolar e o
feedback dos empregadores.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement of
its degree of fulfillment.
The overall objective of the learning process is that the students, at the end of the study cycle, command the
use of engineering concepts and techniques required for the intervention in the domains under the scope of the
Civil Engineering profession.
In order to accomplish this general objective, the study cycle aims at achieving the following specific goals: i) to
provide a strong education in basic sciences, namely mathematics, physics and computation, which may
prepare the students with the theoretical knowledge essential for further understanding more specialized and
technological contents; ii) to provide wide range training, with deep analysis and insight in the essential
formative aspects of the technical and scientific areas of Civil Engineering; iii) to provide a preliminary
specialization in one of these areas.
In order to implement these three specific objectives, the course structure consists of four years of compulsory
common curricular contents and a specialization year in one of the six following scientific areas: Constructions,
Structures, Geothecnics, Hydraulics, Hydric Resources and Environment, Structural Mechanics and Spatial
Planning and Transportation. This course structure aims at providing the students, in the first four years, with a
wide range of scientific and technical knowledge, complemented with state-of-the-art knowledge in one of the
specialization areas in the fifth year. With the knowledge and understanding of the subjects taught in the
curricular units of the study cycle, it is expected that the students develop their skills in solving problems, in
experimental work, using the theoretical concepts in practical problems and, in a more advanced level, in
analysis and synthesis capability which, as the rational basis for conception, planning and design, are of utmost
importance for the engineering practice.
Besides these skills of specific nature related to Civil Engineering, the strategies, the adopted teaching methods
and the evaluation processes of the curricular units may also provide the students other types of competences,
uselful from the personal and civic points of view and also important for the future unrestricted professional
exercise, such as communication capacity with either expert or general publics, autonomous learning, criticism
and sense of responsibility, information management, cooperation with groups or multidisciplinary teams, etc.
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The procedure used to evaluate the degree of fulfillment of the educational objectives consists mainly of the
results of the enquiries to students and teachers, the results and monitorization of the approval rates and the
feedback from employers.
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
Para a promoção dos princípios do Processo de Bolonha – comparabilidade, transparência e legibilidade – que
têm como objetivos o aumento da capacidade de atração em relação a estudantes estrangeiros, a mobilidade
dos cidadãos europeus e a empregabilidade, a Universidade de Coimbra reorganizou o seu ensino em três
ciclos de estudo e adotou o sistema de créditos (ECTS) que utiliza a medida do trabalho do estudante para
completar um crédito como unidade. Na Universidade de Coimbra, um crédito corresponde a 27 horas de
trabalho do estudante e um ano letivo a 60 créditos ou ECTS.
A existência de uma prática estável e consolidada na União Europeia, que estabelece a necessidade de dez
semestres curriculares de estudos para formar engenheiros de conceção, bem como a regulamentação da
Ordem dos Engenheiros, que exige para o exercício da atividade do Engenheiro Civil uma formação também em
dez semestres curriculares, justificam que os dois primeiros ciclos de estudos de Engenharia Civil sejam
integrados, tal como também acontece com todos os cursos congéneres nacionais das escolas de referência.
A primeira parte do ciclo de estudos, com a duração de três anos a que correspondem 180 ECTS, é
essencialmente constituída por unidades curriculares generalistas (82,5 ECTS) e de formação básica em
Engenharia Civil (94,5 ECTS). Refira-se que 30 dos ECTS correspondes a esta últimas unidades curriculares
são optativos, já que podem ser substituídos por igual número realizados em formação básica de Engenharia
Geográfica ou de Engenharia Geológica e de Minas para os estudantes que pretendam seguir um segundo ciclo
nestas duas engenharias. Os 3 ECTS necessários para perfazer os 180 correspondem a unidades curriculares
de competência transversal, destinadas a fornecer formação suplementar em áreas diversas como Línguas
Estrangeiras, Direito e Sociologia, Ética, Empreendorismo, etc.
Aos estudantes que acabem esta primeira parte é conferido o grau de Licenciado em Ciências de Engenharia
Civil. Este grau reconhece um certo número de competências e contribui para a concretização do objetivo da
mobilidade dos estudantes entre escolas nacionais e estrangeiras, embora não conduza a qualquer grau
profissionalizante.
A segunda parte do ciclo de estudos, com a duração de dois anos a que correspondem 120 ECTS, confere o
título de Mestre em Engenharia Civil. Estes dois anos, onde se pretende que os estudantes adquiram os
conhecimentos e as competências mais avançadas, estão configurados num tronco comum (4º ano) de
formação mais genérica em Engenharia Civil, complementar dos primeiros seis semestres e igual para todos
os estudantes, e em seis áreas de especialização (5º ano) para escolher uma.
A especialização é obtida através de cinco unidades curriculares específicas de cada área (28,5 ECTS) e da
dissertação (28,5 ECTS). Os restantes 3 ECTS do 5º ano correspondem a unidades curriculares de competência
transversal, com objetivos idênticos aos das dos 3 primeiros anos.
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
In order to promote the principles of the Bologna Process – comparability, transparency and readability – whose
objectives are the increase of the attraction of foreign students, the mobility of the European citizens and the
employability, the University of Coimbra has reorganized its teaching system in three study cycles and adopted
the ECTS credit system, which uses as unit the amount of work that a student needs to spend to complete one
credit. At the University of Coimbra, one credit corresponds to 27 hours of work of the student, and one scholar
term to 60 credits or ECTS.
The existence of a stable and consolidated practice, in the European Union, establishing that ten curricular
semesters are needed to accomplish the training of design engineers, as well as the regulations of the
Portuguese Engineers Association, also requiring ten curricular semesters of training to access the
professional practice as a Civil Engineer, are the reasons for the two first study cycles being integrated, as also
happens with the similar courses of the national reference schools. The first part of the study cycle, lasting for
three years and corresponding to 180 ECTS, is basically composed of generalist curricular units (82,5 ECTS)
and basic training in Civil Engineering (94,5 ECTS). It must be mentioned that 30 from these latter ECTS are
optative, as they may be replaced by an equal number obtained through curricular units of basic training in
Geographic Engineering or Geological and Mining Engineering. The students who wish to graduate in these
areas have to complete the corresponding Minor (1st cycle) and then access specific 2nd cycle courses. The
additional 3 ECTS required to complete the 180 correspond to soft skills curricular units, aimed at providing
additional training in areas such as Foreign Languages, Law and Sociology, Ethics, Entrepreneurship, etc.
The students concluding the first cycle get a degree in Civil Engineering Sciences. This degree acknowledges a
certain number of skills and contributes to the objective of students’ mobility between national and foreign
schools, though not leading to a professional degree.
The second part of the study cycle, lasting for two years and corresponding to another 120 ECTS, entitles
students to engage in Civil Engineering Master studies. These two years, in which it is expected that students
get more advanced knowledge and skills, are divided into a common part (4th term), in which generic training
complimenting the first six semesters is provided and shared by all students, and the final 5th term, in which the
students choose one of the six available specialization areas.
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The specialization is obtained through five curricular units specific of each area (28.5 ECTS) and the
Dissertation (28.5 ECTS). The remaining 3 ECTS of the 5th term correspond to soft skills curricular units, the
objectives of which are similar to those of the first cycle.
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
A presente estrutura curricular do curso, instituída em 2007 na adequação ao modelo de Bolonha, teve em
consideração as recomendações da avaliação externa de 2003. Embora tenha havido um ajustamento em 2009,
de âmbito limitado e ditado por circunstâncias particulares, esta estrutura mantém-se igual à original.
Considerou-se que 5 anos eram um período razoável para uma avaliação objetiva do modelo e para a
identificação de eventuais problemas ou constrangimentos.
Já em 2012, foi aberta pela Comissão Científica do Departamento a discussão conducente à reformulação do
curso e eventual revisão curricular, esperando-se que a mesma se possa concluir até ao final do ano, a fim de
que possa produzir efeitos a partir de 2013-2014. Esta revisão deverá incidir, principalmente, sobre o 5º ano
curricular, no qual os alunos se distribuem por diversas Áreas de Especialização, e nas unidades curriculares
de competência transversal cuja finalidade é fornecer uma formação complementar de engenharia.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The structure of the Course was established by the 2007 curricular reform and took into consideration the
recommendations of the 2003 external assessment. Though there was a minor adjustment in 2009, limited in
scope and dictated by particular circumstances, the structure of the Course remains the same as originally. It
was considered that 5 years was a reasonable period of time for a critical and objective evaluation of the model
and for the identification of possible problems or constraints.
In the present year, the internal discussion leading to a possible reformulation of the Course is to be started in
the Scientific Committee of the Department, and it is expected that it will be over by the end of the year, so that
its effects may reflect in the school year of 2013-2014. This review will be particularly focused on the 5th
curricular year, in which the students choose a Specialization Area, and in the soft skills, aimed at providing a
supplementary training to Engineering.
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
As disciplinas de Competência Transversal II e III conferem formação na produção/interpretação de textos
científicos em língua inglesa e nas metodologias e práticas de investigação científica. Ambas as unidades
curriculares funcionam no 5º ano curricular, pretendendo-se que os conhecimentos transmitidos sejam
aplicados no desenvolvimento da Dissertação.
Esta, que ocupa quase inteiramente o último semestre do ciclo de estudos, tem características integradoras e
de investigação. Ela pode decorrer em ambiente industrial, académico ou em outras instituições que integrem
profissionais de Engenharia Civil e é orientada em torno de uma aplicação prática inovadora, da procura de uma
solução melhorada para um problema real ou de um tema de investigação científica.
Com a dissertação pretende-se facultar aos estudantes a capacidade de desenvolver, apresentar e discutir um
estudo de nível avançado com ingredientes de I&D, num domínio da Engenharia Civil.
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
The soft skills units “Competência Transversal II” and “Competência Transversal III” provide training in the
production/understanding of English-written scientific texts and in the methodologies and practices of scientific
research. Both curricular units belong to the 5th term, so that the acquired knowledge may be used in the
development of the Dissertation.
This curricular unit, that occupies almost entirely the last semester of the second study cyle, has integrative
and investigative characteristics. It may be developed either in an industrial or academic environment, or in
other institutions where Civil Engineers plays a relevant role, and it may consist of an innovative practical
application, the search for an enhanced solution of a real problem or a scientific research topic.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa IX - Acústica Aplicada / Applied Acoustics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Acústica Aplicada / Applied Acoustics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Paulo Jorge Rodrigues Amado Mendes - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Acústica Aplicada, na Área de Especialização em Construções, tem como objetivo desenvolver
os conceitos de acústica introduzidos na disciplina de Física das Construções e alargar o âmbito do
conhecimento de forma a capacitar os alunos a: - compreender os fenómenos de propagação do som;
- conhecer e saber aplicar a legislação nacional, relativa a ruído ambiente e a ruído em edifícios;
- conhecer as principais normas relativas a ensaios de medição acústica em edifícios e ensaios de medição do
ruído ambiente;
- compreender como é que os diversos materiais e determinadas soluções construtivas se comportam,
relativamente à propagação do som.
Pretende-se que os alunos adquiram competências em análise e síntese, comunicação oral e escrita,
resolução de problemas, raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos
teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In the curricular unit “Applied Acoustics”, in the Specialization Area on Construction Sciences, the acoustic
concepts introduced in the previous curricular unit “Building Physics” will be thoroughly addressed and the
scope of knowledge will be extended in order to enable students to:
- understand the physical phenomena of sound propagation;
- know and apply the national legislation on environmental noise and buildings acoustics;
- know the main normative documents for tests in building acoustics and for measurements of environmental
noise;
- understand how the different materials and constructive solutions perform in relation to the propagation of
sound.
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, oral and written communication, problems solving, critic
reflection, autonomous learning, and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
2. Noções gerais de acústica
Propagação do som; Resposta do ouvido humano; Análise no tempo e em frequência; Equipamentos de ensaio
3. Ruído da atividade humana
Legislação sobre o ruído; Ruídos de Equipamentos, da Indústria e de Tráfego; Vibração do solo
4. Acústica de espaços interiores
Campo sonoro no interior de um recinto fechado; Tempo de reverberação; Materiais absorventes
5. Isolamento acústico a sons aéreos
Métodos de medição e modelos simplificados de previsão em diferentes tipos de elementos; Transmissão
indireta do som
6. Ruídos de percussão
Métodos de medição e de previsão; Tecnologias do isolamento em diferentes tipos de pavimentos
7. Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios
RRAE, republicado pelo DL n.º 96/2008, de 09/06
8. Análise do ruído de tráfego
Modelos de previsão baseados em fórmulas simplificadas; Minimização do efeito do ruído de tráfego; Métodos
de Análise de Barreiras Acústicas. Processos de cálculo simplificado
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction
2. General concepts on acoustics
Sound propagation; Response of the human ear; Time and frequency domains analyses; Measuring and testing
equipment
3. Noise of human activity
Noise legislation; Equipment, industrial and traffic noise; Soil vibration
4. Room acoustics
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Sound field inside a closed room; Reverberation time; Absorbing materials
5. Airborne sound insulation
Measuring methods and simplified prediction models for different kinds of building elements; Indirect sound
transmission
6. Impact noise
Measuring methods and prediction models; Impact sound insulation technologies for different types of floors
7. Portuguese building acoustics national regulation
RRAE, republished by DL n.º 96/2008, from 09/June
8. Traffic noise analysis
Prediction models based on simplified formulas; Minimizing traffic noise effect; Methodologies for acoustic
barriers analyses; Simplified calculation procedures
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Uma parte dos conteúdos programáticos da disciplina foi introduzida na disciplina de Física das Construções,
sendo agora alvo de análise em profundidade. Os fenómenos de propagação do som são introduzidos nos
capítulos iniciais da disciplina, contribuindo para a compreensão dos conceitos e dos mecanismos inerentes ao
condicionamento acústico de espaços interiores, ao isolamento acústico a sons aéreos e a sons de percussão,
e à análise da propagação/minimização do ruído de tráfego, abordados em capítulos subsequentes. De forma
complementar à análise fenomenológica, em cada tópico procura-se analisar a legislação aplicável, nas
vertentes de ruído ambiente e de acústica de edifícios, procurando ainda explorar técnicas e procedimentos
normativos e de cálculo aplicáveis a ensaios acústicos específicos. São também estudados o comportamento
e o desempenho dos materiais e soluções construtivas adotados de modo a dotar os alunos de conhecimentos
com carácter de atualidade e aplicação prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Part of the syllabus of the curricular unit has been previously introduced in Building Physics unit. Thus, most of
these contents are now the focus of more in-depth analysis. The phenomena of sound propagation are
introduced in the first chapters, stimulating the understanding and acquisition of concepts and mechanisms of
topics discussed in subsequent chapters, such as acoustic conditioning of interior spaces, airborne and impact
sound insulation, and analysis of the propagation / minimization of traffic noise. Complementing the
phenomenological analyses in each topic, the applicable legislation will be analyzed in the areas of
environmental noise and building acoustics, as well as specific noise tests that will be described and evaluated.
There will also be studied the behavior and performance of materials and constructive solutions adopted for the
acoustic correction and insulation of built spaces and for the mitigation of the traffic noise propagation effects
near important routes
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão essencialmente Teórico-Práticas, em que se intercala a exposição, com recurso a meios
audiovisuais, dos conceitos e teoria, com a resolução de exercícios e aplicações práticas que enquadrem os
alunos com a matéria. Sempre que possível, irão sendo colocadas questões aos alunos, na sequência dos
conhecimentos transmitidos, de forma a conduzir os alunos a novos conhecimentos. Nestas aulas, haverá
ainda a resolução de exercícios de aplicação prática pelos alunos, sob orientação do docente. Os alunos terão
ainda uma aula laboratorial, para tomarem contacto com equipamento e procedimentos de medições e ensaios
acústicos.
A avaliação consistirá na realização de provas escritas e de um trabalho de síntese: 2 testes realizados
durante as aulas ou Exame final; Trabalho de síntese, a realizar em grupos de 3 alunos, com apresentação
numa das aulas. A classificação final será a média ponderada das classificações obtidas nas provas escritas
(80%) e no trabalho de síntese (20%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes will be mainly theoretical and practical, where concepts and theory will be lectured, using
projection audio-visual media, as well as practical application exercises will be demonstrated. When possible,
questions in the same topics will be addressed to the students leading them to new knowledge. In the same
classes, application problems will be solved by the students, under the teacher supervision. There will be a
laboratorial class, permitting demonstration and operation with equipment and procedures used in acoustic
tests.
The students’ evaluation will be based on written tests and a synthesis work: 2 tests accomplished during the
classes or a final exam; a synthesis/monograph work, made in groups of 3 students, with a public presentation
during one of the classes. The final evaluation will be the weighted average of the partial classifications obtained
on the written tests (80%) and on the synthesis work (20%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Em face dos objetivos estabelecidos para a unidade curricular, considera-se que a lecionação de aulas
presenciais Teórico-Práticas, intercalando a exposição de conteúdos teóricos com a resolução de exercícios de
aplicação prática, pelo docente e pelos alunos sob a orientação daquele, será uma opção adequada no sentido
de dotar os alunos de competências relacionadas com: a aquisição de novos conhecimentos e competência
para a sua aplicação na resolução de problemas; capacidades de análise e raciocínio crítico e aptidões para
trabalhar em equipa; e competências em aplicar na prática os conhecimentos teóricos, e em sistematizar e
investigar novos conhecimentos. Contribui igualmente para a aquisição daquelas competências o estímulo
dado aos alunos para a realização de um trabalho de síntese/monográfico em grupo e respetiva apresentação
numa aula para o restante grupo de alunos da disciplina. De modo análogo, a apresentação e análise de
documentos legislativos e normativos, a abordagem a casos práticos de estudo e o contacto em aula
laboratorial com equipamentos e procedimento de ensaios acústicos, complementam as estratégias adotadas
na disciplina.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In accordance to the objectives established for the curricular unit of Applied Acoustics, the Theoretical and
Practical classes, where the exposure of theoretical contents alternates with the resolution of practical
exercises (by the teacher and by the students under his guidance), are considered as an appropriate strategy to
provide students with skills related to: the acquisition of new knowledge and skills in problem solving, analyze
and have critical thinking skills and to work as a team, and develop skills in applying knowledge in practice, and
systematize and investigate new knowledge. The incentive given to the students to develop a group work of
synthesis/monograph and its presentation in class for the remaining group of students also contributes to the
acquisition of those mentioned skills. Similarly, the presentation and analysis of legislative and normative
documents, the approach to practical case studies and the laboratory contact with equipment and procedures
for noise tests, complement the strategies adopted in the discipline.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
A. Tadeu, D. Mateus, J. António, L. Godinho, P. Amado Mendes, "Acústica Aplicada", Sebenta de apoio à
disciplina, DEC-FCTUC, 2010
O. Domingues, "A acústica nos edifícios: materiais e sistemas absorventes sonoros: coeficientes de absorção
sonora", LNEC, 2005
O. Domingues, "A acústica nos edifícios: pavimentos e revestimentos de pavimentos, isolamento a sons de
percussão", LNEC, 2008
C.M. Harris (ed.), "Handbook of noise control", McGraw-Hill, 1957
R. Josse, "Notions d'acoustique : à l'usage des architectes, ingénieurs et urbanistes", 3ª ed., Ed. Eyrolles, 1977
M. Meisser, "Acustica de los edificios", Ed. Técnicos Asociados, 1973
J. Patrício, "Acústica nos Edifícios", 6ª ed., Verlag Dashofer, 412 pp., 2010
P. Martins da Silva, "Acústica de edifícios", Informação técnica. Edifícios, 8, LNEC, 1978
P. Martins da Silva, "Projecto de condicionamento acústico de edifícios", LNEC, 2006
"Prevision des niveaux sonores", CETUR - Ministere de l´Environnement et du Cadre de Vie, 1980

Mapa IX - Álgebra Linear e Geometria Analítica/ Linear Algebra and Analytical Geometry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Álgebra Linear e Geometria Analítica/ Linear Algebra and Analytical Geometry
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Fernandes de Oliveira Martins - 157,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sandra Filipa Morais de Figueiredo Marques Pinto - 90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sandra Filipa Morais de Figueiredo Marques Pinto - 90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Estudo conciso de tópicos fundamentais de Álgebra Linear com algumas aplicações à Geometria Analítica (em
R2 e R3). O nível de abstracção matemática usado será superado devido à apresentação de variados exemplos
e à referência a aplicações.
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O objectivo único deste curso é fornecer as ferramentas mínimas de Álgebra Linear que permitam fazer uso
desta nova linguagem em outras áreas da Ciência.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Concise study of fundamental topics of linear algebra with some applications to analytic geometry (in R2 and
R3). The level of mathematical abstraction used is surpassed due to the presentation of various examples and
reference to several applications.
The main purpose of this course is to provide the minimum linear algebra tools that allow the use of this new
language in other areas of science.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Matrizes e Determinantes
2. Sistemas de Equações Lineares
3. Espaços Vectoriais e Transformações Lineares
4. Espaços Vectoriais com produto Interno
5. Diagonalização de Matrizes
6. Geometria Analítica
6.2.1.5. Syllabus:
1. Matrices and Determinants
2. Systems of Linear Equations
3. Vector Spaces and Linear Transformations
4. Vector spaces with inner product
5. Matrix Diagonalization
6. Analytical Geometry
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
As matérias abordadas são a essência dos assuntos de Álgebra Linear e como tal constituem uma linguagem
necessária e unificadora em diversas áreas dentro da formação exigida a um Engenheiro Civil.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subjects covered are the core of Linear Algebra and, as such, are a necessary and unifying language in
various areas within the required training of a Civil Engineer.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada (recorrendo a meios audiovisuais) dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos, preenchendo necessidades de enquadramento
da matéria. Nas aulas teórico-práticas pretende-se que o aluno, com a orientação do docente, resolva
exercícios de aplicação prática. A avaliação consiste em exame final ou, em alternativa, a apresentação de três
trabalhos e a realização de três frequências.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Detailed exposition lectures (using audiovisual means) of the concepts, principles and fundamental theories.
Resolution of some practical exercises filling the needed guidelines of the subject. In the tutorials it is intended
that the student, under the guidance of teachers, solve practical application exercises. Assessment consists of
a final examination or, alternatively, the presentation of three papers and the realization of three frequencies.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A inserção de aplicações da teoria, tanto nas aulas teóricas como nas aulas teórico-práticas, é essencial para
desmistificar a áurea abstracta que tem estado associada a esta unidade curricular. A possibilidade da
apresentação de três trabalhos e da realização de três frequências surge da necessidade de encorajar o
estudo contínuo da matéria leccionada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The inclusion of applications of the theory, both in lectures and tutorials, is essential to demystify the abstract
aura that has been associated with this course. The possibility of the presentation of three papers and the
holding of three frequencies aims at encouraging the continued study of subjects taught.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
[T.Oliveira-Martins] M Teresa F Oliveira-Martins, Álgebra Linear e Geometria Analítica, Apontamentos das
Aulas Teóricas, DMFCTUC, 2011
[Santana-Queiró,2010] Ana Paula Santana, João Filipe Queiró, Introdução à Álgebra Linear, Gradiva, 2010
[Goodaire,2003] Edgar G. Goodaire, Linear Algebra, A Pure and Applied First Course, Pearson Education Inc,
Prentice Hall, 2003
[S.Leon,2002] Steven J. Leon, Linear Algebra with Applications, (Sixth Edition), Prentice Hall, New Jersey, 2002
[Strang,1988] Gilbert Strang, Linear Algebra and its Applications, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San
Diego, 1988

Mapa IX - Análise Matemática I / Mathematical Analysis I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática I / Mathematical Analysis I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlota isabel Leitão Pires Simões - 135
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Margarida Mascarenhas Lemos - 90
Paulo dos Santos antunes - 135
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Margarida Mascarenhas Lemos - 90
Paulo dos Santos antunes - 135
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos dos conhecimentos básicos de Cálculo Diferencial e Integral nos reais bem como dos
conceitos fundamentais no estudo de curvas planas. Pretende-se que os estudantes adquiram competências
calculatórias. Pretende-se ainda que os estudantes adquiram um conhecimento dos conceitos que lhes
permita avaliar do alcance e limitações das matérias estudadas e suas aplicações.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students with the basic knowledge of differential and integral calculus in R and give the
fundamental concepts for the study of plane curves. It is intended that students acquire calculation skills. It is
also intended that students acquire a critical knowledge of the concepts in such way that they understand the
scope and limitations of the studied material as well as their applications.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Funções reais de uma variável real
1.1 Limite, continuidade e derivação
1.2 Integral definido e aplicações
1.3 Integral impróprio
2. Equações diferenciais de primeira ordem: variáveis separáveis e lineares
3. Equações paramétricas e coordenadas polares (inclui estudo de curvas)
6.2.1.5. Syllabus:
1. Real functions of one real variable
1.1 Limits, continuity and derivatives
1.2. Defined Integral and applications
1.3 Improper integral
2. First order differential equations: linear differential equations and separable variables differential equations
3. Parametric equations and polar coordinates, including the study of curves in parametric equations and
curves in polar coordinates.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A correcta utilização do cálculo diferencial e integral, nos casos concretos que irão aparecer durante toda a
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formação do futuro engenheiro bem como na sua futura vida profissional necessita de uma forte formação
teórica de base, para a qual a disciplina de Análise Matemática I contribui. Os estudantes são preparados para
a aplicação prática dos métodos e conceitos aprendidos a situações reais da Engenharia ou Ciência. É ainda
estimulado o seu sentido crítico tanto no que diz respeito a um modelo matemático a escolher, como quanto
aos resultados que obtém a partir de um modelo já escolhido.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The correct utilization of differential and integral calculus, in specific cases that will appear throughout the
graduation studies of the future engineer as well as during their future career, needs a strong basis on theory, to
which the discipline of Mathematics Analysis I contribute. Students are prepared for the practical application of
methods and concepts applied to real situations of Engineering and Science. The critical sense of the students
is also stimulated, whether when confronted with the choice of a mathematical model, or when dealing with
results obtained from a model already chosen
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino são predominantemente expositórios nas aulas teóricas. As aulas teórico-práticas são
destinadas à resolução de problemas sob orientação do professor. Incentiva-se a resolução autónoma de
problemas. Quanto à exposição téorica faz-se prevalecer uma forte interacção entre os conceitos e a sua
aplicação concreta dando, tanto quanto possível, um papel central à visualização e à análise de situações
particulares antes de proceder a uma abstracção progressiva das noções a introduzir. A transformação dos
conceitos em ferramentas de trabalho é atingida pelo incentivo ao trabalho pessoal.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lectures are mainly expositive. The tutorial lectures are used to solve problems under the
guidance of the teacher. During tutorial lectures, students are encouraged to solve problems by their own.
Concerning the theoretical lectures, a strong interaction between concepts and their concrete application
prevails. Before a new concept is introduced in an abstract way, attention is given to the visualization and
analysis of particular situations related with the new concept. The transformation of concepts into working tools
will be achieved by the individual work of each student, encouraged by the teacher.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As componentes mais teóricas da unidade curricular são leccionadas nas aulas teóricas. Nas aulas teóricopráticas são realizados exercícios, que permitem aos alunos aplicar os conceitos teóricos, quer em situações
académicas quer em aplicações à Engenharia.
A forte componente de cálculo (diferencial e integral) desta disciplina é de aplicação imediata em outras
disciplinas que decorrem em simultaneo com Análise Matemática I, servindo de estímulo adicional aos
estudantes
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The more theoretical components of Mathematical Analysis I are given during the theoretical lectures. During
the tutorial lectures, practical problems are solved, allowing students to apply the theoretical concepts, both in
academic situations and in applications to engineering A strong component of the calculus (both differential and
integral) learned in this course has immediate application in other disciplines taking place simultaneously with
Mathematical Analysis I, serving as an additional stimulus to the students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Stewart, J. Cálculo , 4ª ed., Vol 1 e Vol.2 , Pioneira, São Paulo, 2001
Carvalho e Silva, J., Princípos de Análise Matemática Aplicada, McGraw-Hill, Lisboa, 1994
Campos Ferreira, J., Introdução à Análise Matemática, Fundação Calouste Gulbenkian, 1993

Mapa IX - Análise Matemática II / Mathematical Analysis II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática II / Mathematical Analysis II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Martins da Fonseca - 135
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Gonçalo Gutierres da Conceição - 135
Jorge Manuel Sentieiro Neves - 135
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Gonçalo Gutierres da Conceição - 135
Jorge Manuel Sentieiro Neves - 135
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular são introduzidos os conceitos e as técnicas fundamentais relativos a sucessões,
séries numéricas, de potências e de Fourier, geometria no espaço, e ao cálculo diferencial em várias variáveis
para uso posterior nas restantes disciplinas do curso.
Aquisição de competências em análise e síntese, comunicação oral e escrita, resolução de problemas,
raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this curricular unit is to o provide the main concepts and techniques of sequences and numerical,
power and Fourier series, vectors and the space geometry, and partial derivates, which will be intensively used
in the remaining curricular unites.
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, oral and written communication, problems solving, critic
reflection, autonomous learning, and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Séries
1.1 Sucessões
1.2 Séries numéricas
1.3 Teste do Integral
1.4 Critérios de Comparação
1.5 Séries alternadas
1.6 Convergência absoluta e os Critérios da Razão e da Raiz
1.7 Estratégias para testar séries
1.8 Séries de potências
1.9 Séries de Taylor e de MacLaurin
1.10 Série binomial
1.11 Fórmula de Taylor
1.12 Séries de Fourier de funções definidas em R
1.13 Séries de Fourier de funções definidas num intervalo
1.14 Séries de cossenos e séries de senos
2. Vectores e a Geometria do Espaço
2.1 Sistema de coordenadas tridimensionais
2.2 Vectores
2.3 O produto escalar
2.4 O produto vectorial
2.5 Equações de rectas e planos
2.6 Superfícies cilíndricas e quádricas
2.7 Coordenadas cilíndricas e esféricas
3. Derivadas parciais
3.1 Curvas de nível
3.2 Limites e continuidade
3.3 Derivadas parciais
3.4 Planos tangentes e aproximações lineares
3.5 Regra da cadeia
3.6 Derivada direccional e vector gradiente
3.7 Máximos e mínimos
3.8 Multiplicadores de Lagrange
6.2.1.5. Syllabus:
1. Series
1.1 Sequences
1.2 Numerical series
1.3 The integral test and estimates of sums
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1.4 The comparison tests
1.5 Alternating series
1.6 Absolute convergence and the ratio and root tests
1.7 Strategy for testing series
1.8 Power series
1.9 Taylor and MacLaurin series
1.10 Binomial series
1.11 Taylor formula
1.12 Fourier series in R
1.13 Fourier series of functions defined in a limited interval
1.14 Cosine and sine series
2 Vectors and the Geometry of Space
2.1 Three-dimensional coordinate systems
2.2 Vectors
2.3 The inner product
2.4 The cross product
2.5 Equations of lines and planes
2.6 Cylinders and quadric surfaces
2.7 Cylindrical and spherical coordinates
3. Partial Derivatives
3.1 Graphs and level curves
3.2 Limits and continuity
3.3 Partial derivatives
3.4 Tangent planes and linear approximations
3.5 The chain rule
3.6 Directional derivatives and the gradient vector
3.7 Maximum and minimum values
3.8 Lagrange multipliers
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que todos os
tópicos incluídos no programa foram seleccionados de modo a proporcionarem conhecimentos fundamentais
sobre a Análise Matemática, explicitamente para apoiar o MIEC.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is consistent with the objectives of the course, since all the topics included have been selected to
provide fundamental knowledge on the Calculus, explicitly supporting the MIEC.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a alguns meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e
teorias. Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam
exercícios. A avaliação consiste num exame final ou, em alternativa, em duas frequências sendo para tal
obrigatória a presença em 75% das aulas teórico-práticas
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Detailed lectures (using occasionally some audio-visual devices) introducing and explaining concepts,
principles and theories. Theoretical-practical classes, in which the students with the guidance of the teacher,
solve exercises. The evaluation consists of a final exam or, alternatively, two intermediate tests (for this, it is
required the presence of 75% of the theoretical-practical classes)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo esta unidade curricular um suporte fundamental teórico para todas as restantes unidades, a metodologia
adoptada é perfeitamente coerente como os objectivos traçados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since this course is a fundamental theoretical support for all other units, the methodology is perfectly consistent
to the objectives outlined.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
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James Stewart - Cálculo Vol. II - 5ª Edição, São Paulo, Pioneira Thomson Learning, 2001

Mapa IX - Análise Matemática III / Mathematical Analysis III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática III / Mathematical Analysis III
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Raquel Susana Giraldes Caseiro - 135
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Eduardo da Silveira Gouveia - 90
Ricardo Nuno Fonseca de Campos Pereira Mamede - 135
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Eduardo da Silveira Gouveia - 90
Ricardo Nuno Fonseca de Campos Pereira Mamede - 135
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina visa dotar os alunos dos conhecimentos básicos do Cálculo Integral e da Teoria das Equações
Diferenciais, bem como das ferramentas fundamentais para a sua aplicação à Engenharia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide basic knowledge about integral calculus e differential equations theory as well as fundamental tools
to its application on Engineering problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I) Cálculo integral em R2 e R3 I: 1) Integral duplo e aplicações I 2) Integral triplo e aplicações I 3) Mudança de
variável no integral duplo e triplo (inclui coordenadas polares, cilíndricas e esféricas) I 4) Integral curvilíneo.
Teorema de Green. I 5) Integral de superfície. Teoremas de Stokes e da divergência.
II) Equações diferenciais lineares de ordem superior à primeira II 1) Método do polinómio anulador II 2) Método
de abaixamento de ordem II 3) Método da variação das constantes arbitrárias
III) Sistemas de equações diferenciais lineares com coeficientes constantes
IV) Transformadas de Laplace (inclui aplicação à resolução de equações e sistemas de equações diferenciais)
V)Transformadas de Fourier
6.2.1.5. Syllabus:
I) Integral Calculus in R2 e R3: I1) Double integral and its applications I2) Triple integral and its applications I3)
Change of coordinates in double and triple integral (including polar, cylindrical and spherical coordinates) I4)
Curl integral. Green’s Theorem I5) Surface integral. Stokes’s Theorem and the Theorem of divergence.
II) Linear differential equations with order greater than 1.II1)The annihilator Method II 2) D’Alembert’s Method II 3)
The variation of constants Method
III) Systems of differential equations with constant coefficients.
IV) Laplace’s transform (with application to differential equations and systems)
V) Fourier’s transform
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa da disciplina revela claramente quais os objectivos pretendidos com a unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus reveals clearly the curricular unit’s objectives.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição será o método de ensino predominante nas aulas teóricas. As aulas teórico-práticas serão
destinadas à resolução de problemas sob orientação do professor. Incentivar-se-á a resolução autónoma de
problemas.
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Quanto à exposição teórica far-se-á prevalecer uma forte interação entre os conceitos e a sua aplicação
concreta dando, tanto quanto possível, um papel central à visualização e à análise de situações particulares
antes de proceder a uma abstração progressiva das noções a introduzir. A transformação dos conceitos em
ferramentas de trabalho será atingida pelo incentivo ao trabalho pessoal. A avaliação terá duas vertentes:
avaliação contínua ou por exame. Para obter aprovação por avaliação contínua é necessário ter pelo menos 9,5
valores na soma das duas frequências e ter 75% de presenças nas aulas teórico-práticas.
Todos os alunos são admitidos a exame (normal e recurso). Cada exame vale 20 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition will be the predominant method of teaching in the classroom. The theoretical/practical classes will be
used to solve problems under the guidance of the teacher. It will be encouraged the autonomous resolution of
problems. A strong interaction between concepts and their practical application will prevail. A central role to the
visualization and analysis of particular situations will be given as much as possible, before making a
progressive abstraction of the concepts introduced. The transformation of concepts into working tools will be
achieved by encouraging personal work. The evaluation will be twofold: continuous or examination. For approval
by continuous evaluation is necessary to have at least 9.5 in the sum of two frequencies and have 75%
attendance in practical classes.
All students are admitted to both exams. Each exam is worth 20 points.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição da matéria centrada nas suas aplicações à Engenharia permite introduzir os conceitos de forma
mais apelativa. As aulas teórico-práticas permitirão uma primeira interação dos alunos com os conteúdos
lecionados. O incentivo ao trabalho pessoal permitirá uma melhor assimilação dos conteúdos e uma maior
maturidade na utilização das técnicas estudadas aos problemas de Engenharia.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since the exposure of concepts is centered on its applications to engineering, these are introduced in a more
appealing way. The practical classes will allow students to have a first interaction with the contents. The
incentive to work will allow a better assimilation of contents and a greater maturity in the application of the
techniques learned to engineering problems.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
1) Ana Breda e Joana Nunes da Costa, Cálculo com Funções de Várias Varáveis, McGraw-Hill, 1996.
2) James Stewart, Cálculo II, 5ª ed., Pioneira, Thomson Learning, São Paulo, 2006.
3) Denis Zill, A first course in differential equations, Thomson Learning.

Mapa IX - Análise Não Linear de Estruturas | Non-Linear Structural Analysis
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Não Linear de Estruturas | Non-Linear Structural Analysis
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vitor Dias da Silva - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular envolve o contacto e a operação com os fundamentos de análise não linear de
estruturas. O seu objectivo principal consiste em dotar o aluno de competências para o exercício de
investigação teórica e computacional. Deverá ainda fortalecer a capacidade crítica do aluno na utilização de
programas de análise não-linear de estruturas feitos por terceiros.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After completing this unit, the student shall be familiar with the fundamental features of non-linear structural
analysis, giving him a basis for theoretical and computational research on this area. Furthermore it shall give
the student the necessary critical capacity for the use of third-party software on non-linear structural analysis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A. Generalidades: revisão de conceitos de Mecânica dos Sólidos Contínuos; tipos de não-linearidade; campo de
aplicação da Análise Não-Linear de Estruturas; métodos numéricos de resolução de sistemas de equações não
lineares aplicados ao método dos deslocamentos.
B. Estruturas com comportamento geometricamente linear e comportamento material não-linear:
comportamento elástico não-linear; comportamento elastoplástico; comportamentos dependentes do tempo
(visco-elasticidade e elasto-visco-plasticidade).
C. Comportamento geometricamente não-linear: análise da estabilidade de estruturas através do método dos
deslocamentos; consideração da rigidez geométrica no cálculo não-iterativo de deslocamentos; problemas
com deslocamentos e rotações finitos e deformações infinitesimais; introdução aos problemas com
deformações finitas.
6.2.1.5. Syllabus:
A. General considerations: review of fundamental concepts of Continuum Solid Mechanics; kinds of nonlinearity; field of application of Non-linear Structural Analysis; numerical methods for the resolution of non-linear
systems of equations, applied to the Displacement Method of Structural Analysis.
B. Material non-linearity: non-linear elastic behavior; elastoplastic material behavior in the one-dimensional
case; extension to the three-dimensional case; time-dependent rheological behavior (visco-elasticity and viscoelasto-plasticity).
C. Geometrically non-linear behavior: stability analysis by means of the displacement method; taking into
account the geometrical stiffness in the non-iterative computation of displacements; problems with large
displacements and rotations and small deformations; introduction to large deformationsStructural design.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A esmagadora maioria dos programas disponíveis para Análise Não Linear de Estruturas utiliza o método dos
Elementos Finitos numa formulação de deslocamentos, cuja base é a mesma do Método dos Deslocamentos
usado nos exemplos e problemas resolvidos no âmbito desta disciplina. A abordagem incremental e iterativa,
que é quase sempre indispensável neste tipo de problemas, é introduzida e aprofundada através de problemas
concretos resolvidos e programados pelos alunos, de modo a dar a estes as necessárias bases para resolver
os problemas de convergência, que são o principal entrave à utilização destes programas pelos engenheiros de
estruturas. Deste modo é também desenvolvida a capacidade dos alunos para utilizar ferramentas numéricas e
de programação necessárias à actividade de investigação em Engenharia de Estruturas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The overwhelming majority of software packages for Non-linear Structural Analysis uses a displacement-based
approach of the Finite Element Method, which has the same features as the Displacement Method used in the
examples and exercises solved in this course unit. The incremental and iterative numerical tools, almost always
necessary in this kind of problems, is introduced and developed in practical problems solved and programmed
by the students, in order to give them the necessary background to solve the convergence problems, which are
the main hurdle to the broader use of these tools by structural engineers. In this way, the students get also the
capacity of using numerical and programming tools, which are mostly unavoidable in a serious research work in
the field of Structural Analysis.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição da matéria teórica, seguida de proposta de exercícios de aplicação esquematizados pelo docente e
detalhados e programados pelos alunos em computador com apoio do docente. Tem sido usada a linguagem de
programação “Octave”.
Para a avaliação existem 3 opções à disposição dos alunos:
- Testes de frequência, no final de cada um dos 3 capítulos, consistindo no desenvolvimento analítico da
solução de um problema proposto e subsequente programação do algoritmo desenvolvido.
- Exame final
- Trabalho de síntese.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theory exposition by the teacher, followed by a proposal of pertinent exercises, whose resolution is
summarized by the teacher and detailed and programmed by the students with teacher support. The
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programming language “Octave” has been used.
For the evaluation there are three options available to the student:
- Midterm exams, at the end of each one of the three chapters, consisting in the analytical development of the
solution of a proposed problem, followed by programming the developed algorithm
- Exam
- Synthesis work
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino, além de visar uma eficaz transmissão ao aluno dos conceitos básicos de Análise
Não-Linear de Estruturas, tem uma ênfase forte no desenvolvimento e programação de algoritmos pelos
alunos, nomeadamente no modo de influenciar o comportamento de convergência dos métodos iterativos, que
são quase sempre necessários neste tipo de problemas. Desenvolve-se assim no aluno uma competência de
que ele fará uso intensivo na sua actividade de investigação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology, aside from the objective of transmitting to the student the aimed basic knowledge on
non-linear structural analysis, strongly emphasizes the development and programming of algorithms by the
students, especially in what concerns the means to influence the convergence behavior of the iterative
methods, which are almost always necessary in this kind of problems. In this way a competence is developed
which is intensively used in the research activity in this field.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dias da Silva, V. (2007), Introdução à Análise Não-Linear de Estruturas, DEC-FCTUC
Dias da Silva, V. (2005), Mechanics and Strength of Materials, Springer, ISBN 3-540-25131-6
M.A. Crisfield, Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Volume 1: Essentials, John Wiley &
Sons Ltd, 1991, ISBN 0-471-92956-5
T. Belytschko, W.K. Liu, B. Moran, Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures, John Wiley & Sons Ltd,
2000, ISBN 0-471-98773-5

Mapa IX - Aproveitamentos Energéticos / Renewable Power Installations
6.2.1.1. Unidade curricular:
Aproveitamentos Energéticos / Renewable Power Installations
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida - 52,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina pretende proporcionar uma visão global e integrada dos Aproveitamentos Energéticos. Repartese entre uma componente de enquadramento global eminentemente descritiva e uma componente aplicada
focalizada na área dos aproveitamentos hidroeléctricos de fins múltiplos fluviais. O objectivo final da disciplina
é dotar os alunos da capacidade para desenvolver estudos de viabilidade técnica económica e financeira de
aproveitamentos hidroeléctricos fluviais e participar em estudos de viabilidade de aproveitamentos eólicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to provide a comprehensive and integrated overview of the Renewable Power
Installations. It can be divided into a general component eminently descriptive and an applied component
focused in the area of multipurpose fluvial hydropower plants. The ultimate goal of this discipline is to give
students the ability to develop technical economic and financial feasibility studies of fluvial hydropower plants
and participate in feasibility studies for wind farms.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos básicos sobre energia. Descrição geral de aproveitamentos energéticos. A estratégia nacional para
a energia. Análise dos aproveitamentos energéticos em que os fluidos desempenham um papel de relevo,
nomeadamente os hidroeléctricos marémotrizes, a agitação marítima, fluviais e eólicos. Componentes de um
aproveitamento hidroeléctrico fluvial de fins múltiplos. O processo de concepção de um aproveitamento
hidroeléctrico fluvial de fins múltiplos. Componentes de um aproveitamento eólico. Medição e distribuição do
vento a nível mundial, europeu e nacional. A modelação estatística do Recurso Eólico. Camada limite
atmosférica - variação da velocidade horizontal com a altura ao solo - perfil logarítmico de Prandtl. Efeito dos
obstáculos e efeito de esteira. A energia do vento. O limite de Betz. A variação do coeficiente de potência. A
evolução dos Aproveitamentos Eólicos em Portugal. O processo de avaliação da receita gerada por um
Aproveitamento Eólico.
6.2.1.5. Syllabus:
Basic concepts about energy. Overview of functioning basis of various types of renewable hydroelectric power
systems. The national strategy for energy. Analysis of hydroelectric power systems where fluids play an
important role like tidal hydropower plants, the sea waves hydropower devices, fluvial and wind power
systems. Components of fluvial hydropower plant. The process of designing a fluvial hydropower plant.
Components of a wind farm. Measurement and distribution of the wind resource in International, European and
National levels. The statistical modeling of the wind resource. Atmospheric boundary layer - variation of
horizontal velocity with height to the ground - Prandtl logarithmic profile. Effect of obstacles and wake effect.
The Betz limit. The variation of power coefficient. The evolution of the wind farms in Portugal. The revenue
evaluation process of wind farm energy production.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conceitos básicos sobre energia, a análise dos diversos tipos de aproveitamentos energéticos e a
estratégia nacional para a energia, visam satisfazer o objectivo de dotar os alunos de uma visão global e
integrada dos Aproveitamentos Energéticos.
Para proporcionar aos alunos competências na "...componente aplicada focalizada na área dos
aproveitamentos hidroeléctricos de fins múltiplos." e “…dotar os alunos da capacidade para desenvolver
estudos de viabilidade técnica económica e financeira de aproveitamentos hidroeléctricos fluviais.” são de
seguida introduzidos de forma progressiva os conteúdos programáticos associados aos aproveitamentos
hidroeléctricos fluviais de fins múltiplos.
Para permitir o objectivo de proporcionar aos alunos competências para " … dotar os alunos da capacidade
para … participar em estudos de viabilidade de aproveitamentos eólicos”, são de seguida introduzidos de forma
progressiva os conteúdos programáticos associados aos aproveitamentos eólicos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The basic concepts about energy, the analysis of various types of hydroelectric renewable power plants, the
exogenous and endogenous renewable and nonrenewable energy resources, the evolution of energy demand
framed in the main summits, protocols, declarations and national energy strategy, aims to satisfy the goal of
giving students a comprehensive and integrated view of Renewable Power Installations.
To allow the goal of providing to the students skills in "... an applied component focused in the area of
multipurpose hydropower plants." and "... to give students the ability to develop technical economic and
financial feasibility studies of fluvial hydropower plants …." the syllabus content associated with the fluvial
hydropower plant are then gradually introduced.
To allow the goal to provide students with skills to "... give students the ability to ... participate in feasibility
studies for wind farms." the syllabus content associated with wind farms are then gradually introduced
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição e demonstração dos conceitos. Numa das aulas é efectuada uma visita de
estudo.
Aulas teórico-práticas para resolução de exercício e apoio aos trabalhos:
1. Relatório de resolução de problema, obrigatório, com peso de 50%.
2. Relatório de visita de estudo, não é obrigatório e tem um peso de 10%.
Classificação final em Época Normal:
Classificação Final = [(Exame curto (40%) + Relatório de resolução de problema (50%) + Relatório de visita de
estudo (10%)]
Classificação final em Época de Recurso e em Época Especial:
Opção A: Classificação Final = [(Exame curto (40%) + Relatório de resolução de problema (50%) + Relatório de
visita de estudo (10%)]
Opção B: Classificação Final = [(Exame longo (100%)]
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A opção B destina-se a evitar que os alunos com mau desempenho durante a realização dos trabalhos
individuais se sintam desmotivados a tentar melhorar substancialmente o seu desempenho.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes for exposition and demonstration of basic concepts. One of the lectures is used for a study
visit.
Theoretical and practical classes where students solve exercises and receive support to carry works:
1. Problem Solving Report, mandatory, with a weight of 50%.
2. Study Visit Report, not mandatory, with a weight of 10%.
Final mark in normal examination phase:
Final Mark = [(Short Exam (40%) + Problem Solving Report (50%) + Study Visit Report (10%)]
Final mark in other examination phases:
Option A: Final Mark = [(Short Exam (40%) + Problem Solving Report (50%) + Study Visit Report (10%)]
Option B: Final Mark = [(Long Exam (100%)]
Option B aims to prevent students with poor performance in Problem Solving Report and in Study Visit Report,
to feel unmotivated to try to improve their performance.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Através das aulas teóricas os conceitos de base são apresentados e demonstrados. Os meios audiovisuais
são poderosos auxiliares neste processo, melhorando a atractividade e clareza das apresentações e
permitindo visualizar, estática e dinamicamente, conceitos fundamentais. A visita de estudo é outro poderoso
meio para dotar os alunos de um conhecimento concreto das realidades envolvidas.
Os conceitos ministrados nas aulas teóricas são de seguida trabalhados nas aulas teórico-práticas segundo
duas vertentes:
- São resolvidos exercícios de aplicação que facilitam a percepção dos conceitos teóricos e testam a sua
assimilação pelos alunos, dotando-os de capacidades nomeadamente no domínio dos “… estudos de
viabilidade de aproveitamentos eólicos.”.
- É dado apoio à realização de dois trabalhos individuais. No “Relatório de resolução de problema” é proposto
ao aluno o desenvolvimento de um estudo prévio da viabilidade técnico-económica e financeira de um pequeno
aproveitamento hidroeléctrico a fio de água em Portugal. Com esta actividade procura-se dotar o aluno de
autonomia e competência com vista a satisfazer o objectivo de “…dotar os alunos da capacidade para
desenvolver estudos de viabilidade técnica económica e financeira de aproveitamentos hidroeléctricos
fluviais.”
No “Relatório de visita de estudo” procura-se levar o aluno a sintetizar os conceitos percepcionados durante a
visita de estudo, procurando maximizar e estimular a sua atenção e contribuir para uma visão " . . . visão global
e integrada dos Aproveitamentos Energéticos." O “Relatório de visita de estudo” permite também testar a
assimilação dos conceitos envolvidos e corrigir eventuais enviesamentos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through theoretical lectures the basic concepts are presented and demonstrated. The audio visual media are
powerful aids in this process, improving the attractiveness and clarity of presentations, allowing static and
dynamic visualization of fundamental concepts.
The concepts taught in theoretical lectures are then developed in theoretic-practical classes in two areas:
- Application exercises are solved to facilitate the understanding of the theoretical concepts and test their
assimilation by the students, providing them with skills, particular to "... participate in feasibility studies for wind
farms."
- Support is given to perform two individual works. In the "Problem solving report" a preliminary study of the
technical-economic and financial capacity of a small hydroelectric at a stretch of water in Portugal is proposed
to the student. This activity seeks to provide the student with autonomy and competence in order to meet the
objective "... to provide students the ability to develop technical feasibility studies of economic and financial
hydroelectric river."
The "Study visit report" seeks to bring the student to synthesize the concepts perceived during the study visit,
seeking to maximize their attention and stimulate and contribute to a "... comprehensive and integrated view of
Renewable Power Installations."
The "Study visit report" will also test the assimilation of the concepts involved in order to correct eventual
misinterpretations.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
ASCE/EPRI, "Civil Engin. Guidelines for Planning and Designing Hydroelectric Developments”, New York, 1989.
ESHA - "Layman's Guidebook on How to develop a small hydro site", Dr Celso Penche, ESHA, 1998.
INAG, Instituto da Água – “Curso de Exploração e Segurança de Barragens”, Lisboa 2001.
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J.F. Manwell; J.G. McNown; A.L. Rogers, "Wind Energy Explained - Theory, Design and Application”, John Wiley
& Sons Ltd, England, 2002.
RAMOS, H. et al. -"Guidelines for design of Small Hydropower Plants",WREAN and DED, Belfast, N.Ireland,
2000.

Mapa IX - Betão Armado I / Reinforced Concrete I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Betão Armado I / Reinforced Concrete I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Helena Freitas Melão Barros Gomes Pereira - 145,8
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Filipe da Costa Neves - 124,5
Daniel António Semblano Gouveia Dias da Costa - 135
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luís Filipe da Costa Neves - 124,5
Daniel António Semblano Gouveia Dias da Costa - 135
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os principais conceitos, princípios e teorias que permitem explicar, compreender e
traduzir o comportamento de estruturas de betão armado.
Aquisição de competências em análise e síntese, comunicação oral e escrita, resolução de problemas,
raciocínio crítico, aprendizagem autónoma, aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the main concepts, principles and theories required to explain, understand and describing the
reinforced concrete structures.
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, oral and written communication, problems solving, critic
reflection, autonomous learning, practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução e bases do dimensionamento: EC0 ( bases de projecto de estruturas); EC1 (acções nas estruturas;
combinações; estados limites); EC2 (propriedades do betão e aço; diagramas de tensão-deformação;
aderência).
Dimensionamento de peças submetidas a esforço axial e a flexão.
Relações momento-curvatura. Optimização de armaduras de tracção e compressão.
Flexão composta e flexão desviada.
Cálculo de tensões em serviço no aço e no betão. Durabilidade e recobrimento das armaduras.
Esforço transverso. Dimensionamento de acordo com o EC2. Modelo de escoras e tirantes. Verificação da
segurança.
Esforço de torção. Torção de equilíbrio e de compatibilidade. Modelo do EC2: treliça espacial; armaduras
transversais e longitudinais; esmagamento nas bielas de betão. Disposições regulamentares do EC2.
Estados limites de utilização. Controlo da fendilhação e de deslocamentos.
Pré-esforço. Conceitos gerais, tecnologia, sistemas de pré-esforço, exemplos práticos. Tipos de pré-esforço.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction and basis of design :EC0 (Bases for the design of structures); EC1 (actions on structures;
combination of actions; limit states); EC2 (concrete and steel properties; diagrams for tension-deformation;
bonding).
Elements under axial force and bending moment.
Bending moment-curvature diagrams. Optimal design of the reinforcement.
Bending moment and axial force and biaxial bending.
Strresses in steel and concrete under service limit states. Durability and concrete cover. EC2
recommendations.
Shear design according to Eurocode 2. Strut and tie model. Design according to EC2.
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Equilibrium and compatibility torsion. EC2 model: three dimensional strut and tie model; transverse and
longitudinal reinforcements, and concrete crushing. EC2 recommendations.
Service limit states. Methods for the crack and deformations control.
Pre-stress. General concepts, technology, pre-stress systems, examples. Kinds of pre-stress.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa contem um largo conjunto de matérias fundamentais para o aluno compreender os regulamentos
de betão armado, no que concerne os aspectos fundamentais do seu dimensionamento. O aluno fica apto para
efectuar a análise de estruturas de betão armado no que diz respeito às várias vertentes do seu
dimensionamento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program contains a large number of fundamental subjects so that the student can be able to understand the
reinforcing concrete codes, as far as the essential issues of its design are concerned. The student is able to
make the analysis of reinforced concrete structures regarding the different aspects of its design.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e
teorias fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos em cada capítulo. Apresentam-se alguns
exercícios de aplicação prática que se pretende que sejam resolvidos pelos alunos, com a orientação do
docente. A avaliação consiste em exame final ou, em alternativa, por testes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes with detailed exposition, resource to audiovisual media, of the fundamental
concepts, principles and theories with the resolution of some practical examples in each chapter. Some
problems presented during the classes are solved by the students with the help of the teachers. The evaluation
consists on a final exam or, in alternative, in the making of some tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas consistem, para cada conteúdo, numa apresentação teórica, e dos diversos códigos de
dimensionamento, seguida sem interrupção de exercícios práticos, com vista a uma melhor compreensão dos
conteúdos e à demonstração da sua importância na análise e no dimensionamento de estruturas de betão
armado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes consist, for each theme, of a theoretical presentation and of the design codes, followed, with no
interruption, by the resolution of practical examples, aiming at a better understanding of the subjects and at the
demonstration of their relevance on the analysis and design of reinforced concrete structures.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
EN 1990 Eurocode: Bases of structural design, 2000.
EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures, 2001.
EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures, CEN, 2004.
CEB-FIP MODEL CODE 1990, "Model Code for Concrete Structures".
Leet, K.; Bernal,D. Reinforced Concrete Design. McGraw-Hill, 1997.
Leonard, F.; Monning, E. Construções de concreto. Vol. 1, E. Interciência, 1982.
Walther, R. e Miehlbradt, M., Dimensionnement des structures en beton – bases et technologie, Traité de Génie
Civil, Vol 7, Lausanne, 1990.
Favre, R. J., et al, Dimensionement des structures en beton – dalles, murs, colonnes et fondations, Traité de
Génie Civil, Vol 8, Lausanne, 1997.
Ghali, A., Favre, R. e Elbadry, M., Concrete Structures: stresses and deformation, 3rd Edition, Spon Press, 2002.
Barros H., Figueiras J., Tabelas e Ábacos de Dimensionamento de Secções de Betão Solicitadas à Flexão e a
Esforços Axiais Segundo o Eurocódigo 2, FEUP Edições, 2010.

Mapa IX - Betão Armado II / Reinforced Concrete II
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Betão Armado II / Reinforced Concrete II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Rodrigues Lopes - 202,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alfredo Manuel Pereira Geraldes Dias - 135,0
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alfredo Manuel Pereira Geraldes Dias - 135,0
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Em relação a casos práticos de estruturas de betão armado pretende-se que os alunos consigam melhorar as
suas competências no sentido da identificação do sistema estrutural e das acções actuantes sobre essas
estruturas. Pretende-se também que consigam fazer o dimensionamento e a análise de elementos específicos,
nomeadamente, pilares, lajes e fundações. Para o efeito terão que se familiarizar com normas e regulamentos
que contenham aspectos específicos relativamente ao projecto de pilares, lajes, fundações, tantos os
documentos respeitantes à definição dos materiais, como aos da definição das acções actuantes, como ainda
aos correspondentes ao cálculo estrutural e execução de estruturas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
For practical cases of reinforced concrete structures it is intended that students can improve their skills
towards the identification of the structural system and the actions on these structures. The aim is also to be
able to make the design and analysis of specific elements, including columns, slabs and foundations. To this end
they will have to become familiar with rules and standards that contain specific aspects of the design of
columns, slabs, foundations, both the documents relating to the definition of materials, such as the definition of
the actions, and the corresponding structural design and construction of structures.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Pilares de betão armado. Pilares sob flexão composta. Comportamento de elementos esbeltos. Efeitos de
segunda ordem. Estado Limite Último de Encurvadura. Estruturas em Pórtico. Flexão Desviada.
Dimensionamento de pilares e disposições construtivas.
2. Lajes de betão armado. Teoria da elasticidade. Equação de Lagrange e Condições de Fronteira. Teoria da
Plasticidade. Método de Hillerborg e Método das Linhas de Rotura. Lajes fungiformes. Punçoamento.
Dimensionamento de lajes e disposições construtivas.
3. Muros de suporte em betão armado
4. Fundações de estruturas de betão armado.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Reinforced concrete columns. Columns under bending with compression. Behaviour of slender members.
Second order effects. Ultimate limit state of buckling. Frame structures. Biaxial bending. Design of columns and
construction details.
2. Reinforced concrete slabs. Theory of Elasticity. Lagrange Equation and boundary conditions. Theory of
Plasticity. Hillerborg and Yield Line Theories. Flat slabs. Punching Shear. Design of slabs and construction
details.
3. Retaining walls of reinforced concrete
4. Foundations of reinforced concrete structures.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular salientando-se os
seguintes aspectos:
1- Aquisição de conhecimentos: os alunos ficam a conhecer as normas relevantes para o cálculo de pilares,
lajes, muros de suporte e fundações de betão armado.
2- Aquisição de aptidões: os alunos aprendem a desenvolver aptidões para o cálculo de estruturas simples de
betão armado incentivando-se o desenvolvimento do espírito crítico sobre os vários procedimentos de cálculo
e sobre a ordem de grandeza dos resultados desses cálculos.
3- Atitudes e qualidades pessoais: incentiva-se a partilha de informações e o trabalho em grupo.
4- Auto-aprendizagem e fontes de conhecimento: releva-se a importância de uma actualização contínua dos
conhecimentos no futuro. Indicam-se as fontes de conhecimento mais comuns, como por exemplo revistas
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científicas internacionais e congressos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are coherent with the objectives of the unit and the following aspects are emphasized:
1- Acquisition of knowledge: students get to know the relevant standards for the calculation of columns, slabs,
retaining walls and foundations of reinforced concrete.
2- Acquisition of skills: students learn to develop skills for the calculation of simple reinforced concrete
structures by encouraging the development of critical thinking about the various calculation procedures and the
values of the results of these calculations.
3- Attitudes and personal qualities: sharing of information and teamwork is encouraged..
4- Self-learning and knowledge sources: the importance of a continuous updating of knowledge in the future is
stressed. The most common sources of knowledge are presented, such as international scientific journals and
conferences.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada assunto da matéria da disciplina será exposto através da explicação teórica dos conceitos seguida de
exemplificação de situações práticas onde esses conceitos são necessários. Serão resolvidos exemplos
práticos. Serão também distribuídos outros exercícios práticos a ser resolvidos nas aulas pelos alunos com
supervisão dos docentes. Os alunos terão também oportunidade de esclarecer dúvidas fora do período de
aulas, no horário de atendimento dos docentes. São feitos 2 testes de frequência para 100% da classificação.
Os alunos podem dispensar de exame caso tenham classificação positiva no conjunto das 2 frequências.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Each subject of the course will be delivered through the explanation of theoretical concepts followed by
exemplification of practical situations where these concepts are needed. Practical examples will be solved. It
will also be distributed other exercises to be solved in class by students under the supervision of teachers.
Students will also have the opportunity to put questions outside of class period, during office hours of teachers.
During the teaching period, 2 tests will be carried out for 100% of overall classification. Students may be
released from examination if they have positive rating in the set of two tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular salientando-se os
seguintes aspectos:
1-Todas as a ulas são teórico-práticas, havendo partes mais teóricas, seguidas de exemplos de aplicação
prática e de propostas de exercícios para serem resolvidos pelos alunos.
2- A exposição teórica é feita através de projecção de imagem de computador em tela. Os ficheiros são
previamente disponibilizados aos alunos. Algumas tabelas de cálculo são também disponibilizadas
antecipadamente aos alunos.
3- Os exemplos práticos são resolvidos no quadro. Havendo vários caminhos para a resolução dos exercícios,
por vezes apresentam-se soluções diferentes em turmas diferentes. Quando isso acontece, os alunos são
alertados e são incentivados a contactar os colegas das outras turmas para troca de apontamentos. Esta
estratégia visa sensibilizar os alunos para a possibilidade de várias soluções para o mesmo problema e
encorajar os alunos a procurar informação e a partilhá-la com os colegas.
4- A maioria dos alunos adere à avaliação ao longo das aulas. São realizados 2 testes para o efeito. Esta forma
de avaliação incentiva os alunos a acompanhar as matérias ao longo das aulas
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are coherent with the objectives of the unit and the following aspects are
emphasized:
1- All classes are theoretical-practical, with a theoretical part, followed by examples of practical application and
proposed exercises to be solved by the students.
2- The theoretical exposition is done by computer image projected on screen. Files are available for students in
advance. Some calculation tables are also available to students in advance.
3- Practical examples are solved in the large board. If there are different ways to solve an exercise, sometimes
different solutions are presented in different classes. When this happens, students are alerted and are
encouraged to contact colleagues from other classes to exchange notes. This strategy aims to sensitize
students to the possibility of multiple solutions to the problem, and to encourage students to seek information
and share it with colleagues.
4- The majority of students adhere to the evaluation along the lecturing period. Two tests are organized for the
purpose. This form of assessment encourages students to follow the topics of the unit as the lectures are given.
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

103/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Fabre, R. J., et al, Dimensionnement des structures en béton – dalles, murs, colonnes et fondations, Traité de
Génie Civil, Lausanne, 1990.
Leonhardt, F. , Construções de Concreto, Editora Interciência (6 Vols.)
Montoya, Meseguer, Moran, Hormigon Armado, Gustavo Gili, Barcelona.
Nawy, E. G. , Reinforced concrete: a fundamental approach, Prentice Hall, 2009.

Mapa IX - Cartografia Geológica / Geological Mapping
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cartografia Geológica / Geological Mapping
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Luís de Almeida Saraiva - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular pretende-se que os alunos adquiram princípios, métodos e técnicas subjacentes à
leitura e interpretação de cartas topográficas e geológicas. No campo, visa-se dotar o aluno com a capacidade
de identificar e caracterizar diversos tipos de materiais e de estruturas geológicas, assim como avaliar a
distribuição espacial e volumétrica de solos e rochas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
With this course unit title is intended that students acquire principles, methods and the underlying techniques to
reading and interpretation of geological and topographic maps. In the field, aims to provide the student with the
ability to identify and characterize different types of materiais and geological structures, as well as assess the
spatial and volumetric distribution of soils and rocks.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. As bases da Cartografia Geológica. Instrumentos e equipamento de campo.
2. Leitura e interpretação de cartas topográficas.
3. Leitura e interpretação de cartas geológicas e de outras cartas temáticas.
4. Exercícios interpretativos e de abstracção da organização dos volumes líticos e das estruturas geológicas.
5. Técnicas de posicionamento e referenciação de campo. Métodos de orientação no campo e de
manuseamento da bússola.
6. Princípios de representação e amostragem dos materiais geológicos.
7. Identificação cartográfica dos materiais e das estruturas geológicas.
8. Identificação e representação de outras variáveis ambientais.
9. Representação de contactos e estruturas geológicas.
10. Exercício de cartografia geológica e de outras variáveis ambientais
6.2.1.5. Syllabus:
1.The foundations of geological mapping. Instruments and field equipment
2. Reading and interpretation of topographic maps.
3. Reading and interpretation of geological maps and other thematic maps.
4. The interpretative exercises and abstraction of the organization of lithic volumes and geological structures.
5. Positioning techniques and referencing of the field. Guidance methods in the field and handling/working with
the compass.
6. Principles of representation and sampling of geological materials.
7. Cartographic materials and identification of geological structures.
8. Identification and representation of other environmental variables.
9. Representation of geological structures and contacts.
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10. Geological mapping exercise and other environmental variables.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem uma primeira parte com componentes com regime de leccionação em sala de aula e
uma segunda parte com base em trabalho de campo em que os alunos fazem a cartografia geológica de uma
área com uma estrutura simples.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course unit (Geological Mapping) has a first part with components with teaching scheme in the classroom
and a second part based on field work in which students meke geological mapping in a region with a simple
geological structure.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com duas vertentes: apresentação dos fundamentos teóricos (expositivas) e resolução
de exercícios com o apoio do docente. Exercício de cartografia geológica com apoio e aconselhamento do
docente.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons with two strands: presentation of theoretical foundations (lectures) and solving
exercises with support from teaching staff. The exercise of geological mapping with support and advice of the
teachers.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular tem duas vertentes, a saber, uma em que a leccionação é ministrada em regime de sala de
aula e b) outra em que os alunos desenvolvem trabalho de campo (cartografia geológica) numa região com uma
estrutura simples.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course unit has two aspects, a) namely the one in which teaching is develops in the classroom and b)
another in which students develop fieldwork (geological mapping) in a region with a simple geological structure.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alvarez, J. (1989) - Cartografia Geológica-, Paraninfo, Madrid.
Compton, R. (1985) - Geology in the Field-, John Wiley & Sons, USA.
Rebelo, J. A. (1999) - As Cartas Geológicas ao serviço do desenvolvimento. Publicação integrada nas
Comemorações dos 150 anos da criação da I Comissão Geológica. Instituto Geológico e Mineiro.

Mapa IX - Competência Transversal I / Soft Skill I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Competência Transversal I / Soft Skill I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Henrique Jorge de Oliveira Negrão
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Adelino Vasconcelos Lopes - 2,9
Anabela Salgueiro Narciso Ribeiro - 2,9
Filipe Jorge Monteiro Bandeira - 2,9
José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida - 2,9
Paulo José Venda Oliveira - 2,9
Sandra Filomena da Silva Jordão Alves - 2,9
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Adelino Vasconcelos Lopes - 2,9
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Anabela Salgueiro Narciso Ribeiro - 2,9
Filipe Jorge Monteiro Bandeira - 2,9
José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida - 2,9
Paulo José Venda Oliveira - 2,9
Sandra Filomena da Silva Jordão Alves - 2,9
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina visa fundamentalmente promover um primeiro contacto com a realidade da Engenharia Civil,
com as suas organizações e empresas (que poderão ser de qualquer ramo, nomeadamente de estudos e
projectos, de execução de obras, de fiscalização e/ou de serviços), e com as actividades por elas
desenvolvidas. Paralelamente, pretende-se que os alunos comecem a familiarizar-se com a execução de
tarefas em grupo, e por isso terão obrigatoriamente de integrar um grupo com 4 elementos.
Complementarmente, pretende-se que os alunos assistam e participem em palestras sobre assuntos
transversais a diversas áreas do conhecimento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The fundamental goal of this course unit is to provide the students a first contact with the reality of Civil
Engineering, with its organizations and corporations (which may be of any kind, namely design offices,
construction, quality control and/or services companies) and with their activities. It is simultaneously intended
that the students get familiar to collaborative work and it is thus required that they work in groups of 4 elements.
Complimentarily, the students should attend talks on general subjects related to various knowledge domains.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Palestras sobre assuntos transversais;
2. Elaboração de uma reportagem jornalística;
3. Apresentação de uma empresa.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Attendance to talks on varied topics;
2. Writing of a journalistic news report;
3. Presentation of a corporation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
As palestras visam transmitir um conhecimento descritivo da realidade da actividade de Engenharia Civil,
enquanto que a elaboração da reportagem e a apresentação da empresa exigem do aluno a procura activa da
informação e o desenvolvimento da capacidade de trabalho em equipa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The attendance to the talks gives the student a descriptive picture of the actual activity of the Civil Engineering
world, while writing the report and preparing the presentation of a corporation demands the active search for
the information and the development the capacity working as a member of a team.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Orientação Tutorial na elaboração dos trabalhos.
A nota final de cada aluno será uma média ponderada de:
1. participação nas palestras (30%);
2. trabalho escrito (30%);
3. apresentação oral e resposta a questões formuladas na sessão de apresentação dos trabalhos (40%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Guidance on the development of the works.
The final classification of the student shall be obtained as the weighted average of:
1. participation in the talks (30%);
2. written work (30%);
3. oral presentation and answer to questions asked during the session of works presentations (40%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A orientação tutorial permite um acompanhamento muito efectivo do trabalho do aluno por parte do docente. O
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método de avaliação, muito baseado na comunicação com o docente, está de acordo com o conhecimento mais
aprofundado do trabalho do aluno, por parte do docente, que resulta do método interactivo de ensino.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The tutorial guidance allows the teacher to closely follow the work of the student. The evaluation method, which
is largely based on the regular communication between student and teacher, is in accordance with the deeper
insight that the teacher gets of the student's work, as a result of the interactive teaching methodology.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Não aplicável / Not applicable

Mapa IX - Competência Transversal II / Soft Skill II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Competência Transversal II / Soft Skill II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Henrique Jorge de Oliveira Negrão
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida - 17,5
Luís Joaquim Leal Lemos - 17,5
Luís Manuel Cortesão Godinho - 17,5
Nuno Eduardo Norte Pinto - 17,5
Paulo Manuel Mendes Pinheiro da Providência e Costa - 17,5
Sandra Filomena da Silva Jordão Alves - 17,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida - 17,5
Luís Joaquim Leal Lemos - 17,5
Luís Manuel Cortesão Godinho - 17,5
Nuno Eduardo Norte Pinto - 17,5
Paulo Manuel Mendes Pinheiro da Providência e Costa - 17,5
Sandra Filomena da Silva Jordão Alves - 17,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina pretende contribuir para a melhoria das competências na leitura, interpretação, tradução e
apresentação pública, de textos técnicos e científicos em Inglês.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course increases the ability of reading, interpretation, translation and presentation of technical and
scientific texts in English.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dicionários em Português e em Inglês. Glossários Técnicos em Português e em Inglês. Dicionários PortuguêsInglês. A WEB como recurso de apoio à interpretação e à tradução. Dicionários e Glossários online. Tradutores
online. A B-ON biblioteca online do conhecimento como base de textos técnicos e científicos para dedução
contextual do significado de termos em Inglês. O IATE: Banco terminológico multilingue da Comissão Europeia.
Bases de texto em Inglês e Português - ON LINE CORPORA. Um corpus paralelo bidireccional de bases de texto
comparadas português-inglês: COMPARA. Leitura, interpretação, tradução e apresentação de textos técnicos e
científicos em Português e em Inglês.
6.2.1.5. Syllabus:
Dictionaries and glossaries. Online dictionaries and glossaries. Online translators. Using the Web in the
interpretation and translation. Using the B-ON for contextual deduction of technical and scientific terms. The
IATE (Inter-Active Terminology for Europe) the EU inter-institutional terminology database. The ON LINE
CORPORA. The COMPARA. Reading, interpretation, translation and presentation of technical and scientific texts
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in Portuguese and English.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos podem ser repartidos por dois blocos:
- Numa perspectiva informativa, dar a conhecer aos alunos os recursos de apoio à interpretação e tradução
disponibilizados tanto em suporte de papel como através da internet;
- Numa perspectiva de desenvolvimento de competências, levar os alunos a desenvolver trabalho de leitura,
interpretação, tradução e apresentação de textos técnicos e científicos em Português e em Inglês, no decurso
das aulas, de modo a familiarizarem-se com a utilização dos recursos disponíveis, aproveitando as dificuldades
concretas sentidas pelos alunos para apresentar propostas de solução, esclarecimentos e correcções, que
aproveitam a toda a turma.
A conjugação destes dois blocos de conteúdos programáticos permitirá atingir os objectivos de “…melhoria
das competências na leitura, interpretação, tradução e apresentação pública, de textos técnicos e científicos
em Português e Inglês”.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus can be divided into two blocks:
- Resources available - to teach students about the resources to support interpretation and translation available
both on paper and through the Internet;
- Skill development - to lead students to develop reading, interpreting, translation and presentation of technical
and scientific texts in Portuguese and English, in the course of lessons, in order to familiarize themselves with
the use of the available resources, taking advantage of the practical difficulties experienced by students to
propose solutions, clarifications and corrections to the whole class.
The combination of these two blocks of syllabus content will promote the goal of "... improving skills in reading,
interpreting, translation and public presentation of technical and scientific texts in Portuguese and English."
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição, mas também com uma componente de apoio ao desenvolvimento dos dois
trabalhos de tradução: Português-Inglês e Inglês-Português. Estão também disponíveis tempos lectivos para
aulas na biblioteca. No final do semestre as aulas são ocupadas com a apresentação oral dos trabalhos e com
a sua discussão, correcção e avaliação.
A classificação final à disciplina é:
Classificação Final = [Classificação na apresentação e escrita da tradução Português-Inglês (50%) +
Classificação na apresentação e escrita da tradução Inglês- Português (50%)]
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, followed by support to the development of the two translation works: Portuguese-English and EnglishPortuguese. There is time allocation for classes in the library. At the end of the semester the classes are used
for the oral presentation of the works and for its discussion, correction and evaluation.
The final mark is:
Final Mark = [Presentation and writing of Portuguese-English translation (50%) + Presentation and writing of
English-Portuguese translation (50%)]
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Ao tomarem conhecimento dos recursos disponíveis para a interpretação e tradução, e ao efectuarem leitura,
análise, tradução e apresentação de textos técnicos e científicos em português e inglês, os alunos estão a
melhorar as competências na leitura, interpretação, tradução e apresentação pública de textos em português e
inglês, dando satisfação aos objectivos da unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
By learning about the resources available for interpretation and translation, and while doing the translation work,
the students ability to read, interpret and translate technical and scientific texts in English and Portuguese will
be improved, which is the goal of this curricular unit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dictionary of Engineering. McGraw-Hill Professional Publishing (2003).
Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. A P Cowie, I R McCaig & Ronald Mackin (1984).
The Wiley Dictionary of Civil Engineering and Construction. Webster, L. (Editor) (1997).
IATE <http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load>
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ON LINE CORPORA <http://corpus.byo.edu/>
COMPARA <http://www.linguateca.pt/COMPARA/psimples.php>
English Style Guide
<http://ec.europa.eu/translation/writing/style_guides/english/style_guide_en.pdf>
Environmental Engineering Glossary Environmental Engineering Glossary
<http://civil.engr.siu.edu/ray/glossary.htm>
http://ec.europa.eu/translation/index_en.htm
http://dictionary.cambridge.org/freesearch.html
http://oxforddictionaries.com/

Mapa IX - Competência Transversal III | Soft Skill III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Competência Transversal III | Soft Skill III
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vitor Dias da Silva
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando José Telmo Dias Pereira - 17,5
Luís Miguel da Cruz Simões - 17,5
Paulo Alexandre Lopes Figueiredo Coelho - 17,5
João Luís Mendes Pedroso de Lima - 17,5
Nuno Eduardo da Cruz Simões - 17,5
Aldina Maria da Cruz Santiago - 17,5
António José Pais Antunes- 17,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Fernando José Telmo Dias Pereira - 17,5
Luís Miguel da Cruz Simões - 17,5
Paulo Alexandre Lopes Figueiredo Coelho - 17,5
João Luís Mendes Pedroso de Lima - 17,5
Nuno Eduardo da Cruz Simões - 17,5
Aldina Maria da Cruz Santiago - 17,5
António José Pais Antunes- 17,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem por objectivo transmitir aos alunos conhecimentos sobre metodologias de investigação,
preparação de textos científicos e sua apresentação oral pública.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit aims to transmit to the student knowledge on research methodologies, preparation of
scientific texts and its oral public presentation
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Metodologia de investigação
Interpretação de textos científicos
Redacção de textos científicos
Apresentação pública oral de trabalhos científicos
6.2.1.5. Syllabus:
Research methodology
Interpretation of scientific texts
Writing of scientific texts
Oral public presentation of scientific work
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Além dos aspectos genéricos relacionados com a investigação e preparação de textos científicos, o
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conhecimento ministrado nesta disciplina prepara os alunos para a elaboração e defesa da sua dissertação
final de mestrado. O programa da disciplina segue, de modo muito próximo, os passos necessários à
concretização deste objectivo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Aside from the general knowledge on research methodologies and preparation of scientific texts, this course
prepares the student to the preparation of his final master thesis. The syllabus follows very closely the
necessary steps to comply with this task.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas com exposição de matérias por parte do docente, mas também com uma componente forte de
acompanhamento do trabalho do aluno na realização dos trabalho práticos, que servem de base à avaliação de
conhecimentos:
- Apresentação oral e discussão de um texto científico
- Elaboração de um trabalho escrito (máximo de 20 páginas)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposition and tutorial supervision of the student’s work in the preparation of the tasks that will be
the basis of the evaluation
- Oral presentation and discussion of a scientific text
- Written work (maximum 20 pages)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino e de avaliação seguem de modo muito próximo as tarefas que o estudante terá
posteriormente que desempenhar na elaboração e apresentação de trabalhos científicos e técnicos, projectos,
etc.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology and evaluation follow very closely the task that the student is expected to perform in
his activity as a higher grade student or engineering professional, when he has to prepare and present scientific
or technical papers, projects, etc.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Textos científicos escolhidos pelo docente para cada aluno | Scientific texts chosen by the teacher for each
student

Mapa IX - Concepção, Dimens. e Reab. de Estruturas | Conception, Design and Rehabilitation of Structures
6.2.1.1. Unidade curricular:
Concepção, Dimens. e Reab. de Estruturas | Conception, Design and Rehabilitation of Structures
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Henrique Jorge de Oliveira Negrão - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina tem como objectivos específicos:
- conferir competências na concepção e dimensionamento de sistemas estruturais não correntes;
- estimular a criatividade e o sentido crítico dos alunos, no sentido de que desenvolvam uma atitude pró-activa
no exercício da actividade de Projecto de Estruturas;
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- familiarizar os alunos com ferramentas de produtividade comuns em Projecto Estrutural, nomeadamente
programas de cálculo automático e de desenho técnico.
As competências genéricas a desenvolver são a capacidade de análise e síntese, os conhecimentos de
informática na área disciplinar em causa, o raciocínio crítico, a criatividade e a aplicação prática de
conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The specific objectives of the unit are:
- to provide the students with competences for the structural analysis and design of non-current structures;
- to stimulate the creativeness and critic thinking of the students, so that they can develop a pro-active attitude
as structural design practitioners or professionals;
- to make the student familiar with computational tools commonly used in Structural Design, namely programs
of structural analysis and design and CAD/technical drawing.
The generic skills to be improved are the capability for analysis and synthesis, informatics skills in the domain
of knowledge of the unit, the critic thinking, the creativeness and the practical application of theoretical
knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estudo de estruturas não-correntes:
1. Cabos e arcos
Sistemas funiculares e antifuniculares. Idiosincrasias: análise linear versus não linear.
2.Análise e dimensionamento de estruturas planas laminares
Paredes de betão armado. Modelação com elementos EPT. Isolinhas. Isostáticas. Dimensionamento.
Modelação com elementos de barra.
3. Análise e dimensionamento de estruturas com fundação elástica
Estrutura ligeira: piscina. Análise plana. Reforço dos cantos.
Estrutura pesada: ensoleiramento. Modelação com elemento de laje. Modelação como grelha. Cálculo manual
aproximado por faixas.
4. Projecto básico de uma ponte pedonal de madeira em arco
Quantificação das acções e combinações. Modelo estrutural. Tabuleiro com pré-esforço transversal: Regras de
cálculo. Contraventamento global. Análise.
5. Conceitos básicos em reabilitação estrutural
6.2.1.5. Syllabus:
Study of non-current structures:
1. Cables and arches:
Funicular and anti-funicular systems. Idiosincrasies: linear versus nonlinear analysis.
2. Analysis and design of plane laminar structures
Shear walls in reinforced concrete. Modeling with plane stress finite elements. Isostatic lines. Stress maps.
Reinforcement design. Approximate modeling with bar elements.
3. Analysis and design of structures on elastic foundation
Light application: swimming pool. Plane analysis. Strengthening of the corners.
Heavy application: raft foundation. Modeling with plate elements. Modeling as a grid. Approximate manual strip
analysis.
4. Basic design of an arch timber footbridge
Actions and combinations. Structural modeling. Stress-laminated timber deck: design rules. Overall bracing.
Analysis.
5. Basic concepts on structural rehabilitation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Abordam-se estruturas e aspectos não adquiridos nas disciplinas generalistas, havendo a preocupação de
diversidade na escolha dos exemplos seleccionados.
Os arcos e cabos são explicados com base na Estática Gráfica, salientando-se aspectos particulares como a
consideração de não-linearidades. A estrutura laminar, cuja base teórica é referida nas disciplinas generalistas,
é aqui analisada e dimensionada. As estruturas sobre base elástica introduzem o conceito de interacção soloestrutura. O projecto final contém etapas de concepção, análise, dimensionamento e produção de peças
desenhadas. A ferramenta básica é um programa comercial de análise e dimensionamento estruturais e outro
de desenho técnico, adquirindo os alunos um razoável conhecimento destes programas, na óptica do utilizador.
Os trabalhos exigem reflexão e interpretação crítica de dados e resultados, sendo apresentados e discutidos,
testando-se assim a capacidade de exposição e utilização de linguagem especializada.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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Structures and aspects not learnt from the generalist course units are dealt with in here. There is a concern with
diversity of the selected examples..
Arches and cables are explained based on Graphic Statics, with particular issues such as nonlinear behavior
being pointed out. Membrane structures, theoretically introduced in the generalist course units, are analyzed
and designed here. Structures on elastic foundation introduce the concept of soil-structure interaction. The final
project integrates conception, analysis, design and production of drawings. The basic tools are a commercially
available finite-element based program for structural analysis and design and a program for technical drawing,
in which use the students become reasonably skill. The works require critic evaluation and interpretation of
data and results and are finally present and discussion, testing the capability for a concise presentation and the
use of a specialized terminology by the authors.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica dos conceitos subjacentes a cada trabalho, seguida de apresentação deste, com definição de
objectivos, aspectos a salientar e termos pretendidos de elaboração do correspondente relatório. Os trabalhos
são realizados sequencialmente e fora das aulas, sendo o tempo restante destas utilizadas para
esclarecimento de dúvidas que vão surgindo durante o seu desenvolvimento. A discussão dos trabalhos é
realizada em bloco, no final do semestre, consistindo sobretudo duma conversa informal sobre os aspectos
positivos e negativos dos relatórios apresentados, e a avaliação das eventuais lacunas de formação que
possam estar na origem destes últimos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical presentation of the underlying concepts of each work followed by its presentation, with definition of
goals, aspects to account for in its development and to be highlighted in the report. The works are made
sequentially and out of the classes, the remaining time of these being used to clarify aspects and doubts arising
during the study. The works are discussed in block, at the end of the semester. The discussion consists
essentially of an informal talk in which the positive and negative aspects of the works are pointed out and the
teacher seeks to find out whether the latter are due to possible lack of knowledge that the students are
supposed to have acquired during the course unit.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O desenvolvimento das competências de análise e síntese e capacidade de resolução de problemas baseiamse, em parte, nos conhecimentos transmitidos nas introduções teóricas dos trabalhos, mas sobretudo no seu
processo de desenvolvimento subsequente. Há uma intensa discussão e troca de informação entre os colegas,
patente nos trabalhos finais que, revelando desenvolvimento autónomo, apresentam uma considerável
homogeneidade. A ausência de testes finais de avaliação permite aos alunos dosear, de acordo com as suas
disponibilidades e as exigências das restantes unidades curriculares, a taxa de esforço que podem dedicar à
disciplina em cada altura do semestre. O processo de realização dos trabalhos e a apreciação dos resultados
que vão sendo gradualmente produzidos favorece a consolidação de conceitos, estimula a reflexão crítica e a
apetência pela aquisição de conhecimentos suplementares, de forma autónoma.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of the synthesis and analysis skills is partially based on the theoretical introductions of the
works, but mostly in its later development process. There is an intense discussion and information change
among the students, reflected in the final reports which, yet showing autonomous approaches, show a
considerable homogeneity. The inexistence of final evaluation tests allows the students to schedule the works
development according to their time availability at each moment during the semester. The process of work
development and the evaluation of the results which are gradually obtained favours the concept consolidation,
the critic thinking and the acquisition of additional knowledge in an autonomous way.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Sistemas Estruturais (2003), Heino Engel, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, Espanha
- Hormigón Armado (2001), Montoya-Meseguer-Morán, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, Espanha
- Tratado de construccion (1977), H. Schmitt,, Editorial Gustavo Gili SA, Barcelona, Espanha
- Reabilitação Estrutural (2010), Vítor Cóias, Argumentum, GECoRPA, Lisboa, Portugal
- Eurocódigos Estruturais (EC0-EC1-EC2-EC5)

Mapa IX - Desenho Técnico / Technical Drawings
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Desenho Técnico / Technical Drawings
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adelino Vasconcelos Lopes - 60
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Joel Teixeira Costa - 157,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ricardo Joel Teixeira Costa - 157,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Interpretação e execução de desenhos seguindo as normas aplicáveis. Representação geométrica de
formas. Representação por vistas e em perspectiva.
2. Realização de projectos de arquitectura segundo a regulamentação nacional e de acordo com os princípios
gerais para elaboração de um projecto arquitectónico.
3. Interpretação e execução de Desenho Técnico na Engenharia Civil. Desenho de instalações, Desenho
estrutural e Desenhos de pormenor em construção civil.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Understanding and execution of drawings following the rules. Representation of geometric shapes.
Representation by views and perspectives.
2. Projects of architecture according to national regulations and in accordance with the general principles for
the elaboration of an architectural project.
3. Interpretation and implementation of Technical Draws in Civil Engineering. Systems draws, structural draws
and detailed drawings in construction.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Normalização em DT.
2. Perspectivas rápidas.
3. Perspectiva rigorosa.
4. RGEU, Regulamento de segurança contra incêndios.
5. Princípios gerais para elaboração de um projecto arquitectónico.
6. Desenhos de construção de edifícios.
7. Desenhos de pormenor em construção civil.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Standardization in Technical Draw.
2. Fast perspectives (Pictorials).
3. Perspective projection.
4. RGEU and rules for fire safety
5. General principles for development of an architectural project.
6. Drawings for buildings.
7. Detailed drawings in civil construction.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
É objectivo do Desenho Técnico transmitir o conjunto de metodologias e normas associadas que permitem a
comunicação gráfica de objectos. Nesse sentido, a uc inicia-se pela exposição dessas regras. Em simultâneo
dá-se início ao entendimento da projecção ortogonal de objectos, i.e. das vistas. De seguida, abordam-se as
formas alternativas de representação, i.e., as perspectivas. Estes 3 pontos iniciais constituem a base de
qualquer disciplina de Desenho Técnico, ou seja, explicam a representação de objectos e o modo de o fazer. A
visualização espacial de objectos, a competência superior a apurar, deve estar em desenvolvimento. Posto
isto, e atendendo a que se pretende orientar os alunos no contexto da Engenharia Civil, importa evoluir para
questões próprias deste âmbito. Neste caso particular, optou-se por orientar o estudo para o âmbito do projecto
arquitectónico e para os desenhos de construção de edifícios e de pormenor em construção civil,
nomeadamente os desenhos de Betão Armado.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The purpose of the Technical Drawing consists in transmitting the joint of associated methodologies and
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standards that enable communication of graphical objects. In this sense, the discipline begins with the
exposition of these rules. At the same time, it is initiated the understanding of the orthogonal projection of
objects, i.e. the views. Then, it was discussed alternative forms of representation, i.e. the perspectives. These
three points form the initial basis for any subject of Technical Drawing, that means, they explain the
representation of objects and how to do it. The spatial visualization of objects, the ultimate skill, should be in
development. Having said this, and since it is intended to guide students in the context of Civil Engineering, it
should be developed into its own issues. In this particular case, we chose to orient the study for the project and
the architectural drawings for buildings and details in construction, including reinforced concrete drawings.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação da matéria, sua contextualização, e resolução de problemas de aplicação nas aulas teóricas.
Programação dos trabalhos práticos (desenhos) distribuídos nas aulas.
Utilização de ferramentas de desenho.
Discussão / esclarecimento de dúvidas relativas ao estudo ou conclusão dos trabalhos no período de
atendimento.
A nota final na disciplina resulta da soma das notas obtidas no Exame Final (10 Valores) e nos 6 Trabalhos
Práticos (10 Valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of the topics, its background, and resolution of implementation problems in the lectures.
Programming of practical work (drawings) which are distributed in class.
Use of drawing tools.
Discussion / clarification of questions regarding study or the finishing of work in the period of service.
The evaluation mark will be the sum of the obtained in Final Exam (10 values) and in the 6 Practical Works (10
values).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo o desenho a principal competência a atingir, importa que a disciplina esteja sustentada em trabalhos
práticos, para além, obviamente, da transmissão do conhecimento necessário para o efeito.
Assim, no caso particular desta disciplina, a sua aprendizagem está baseada em trabalhos práticos, nos quais
os alunos são colocados em contacto com técnicas standard para desenhar e representar, recorrendo em
simultâneo a termos e conceitos próprios da Engenharia Civil. De igual modo se procura criar o hábito de
organização, sistematização e decomposição de problemas, assim como melhorar a visualização espacial de
objectos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the draw will be the main competency to achieve, it is important that this subject is sustained in practical
work, in addition, of course, the transmission of knowledge necessary for that purpose.
Thus, in the particular case of this subject, his learning is based on practical work, in which students are faced
with standard techniques to design and represent, using simultaneously the terms and concepts of Civil Eng. It
is also intended to develop a habit of organizing, ordering and decomposition of problems, and improve spatial
visualization of objects.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dec.-Lei 38 382/51 - RGEU, "Regulamento Geral das Edificações Urbanas"; Cota: UCFCT Eng.Civil B-35-1-EU.
Luís Veiga da Cunha, "Desenho Técnico "; 4ª ed. rev. e actual. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 1980.
860 p. ; 23 cm. Cota: UCFCT Eng.Civil B-744-CUN.
Arlindo Silva, João Dias, Luís Sousa., "Desenho técnico moderno"; Lisboa : Lidel, 2001, XVI, 500 p. ; 25 cm.
Cota: UCFCT Eng.Civil B-744-SIL.
José Manuel de Simöes Morais, "Desenho básico"; 26ª ed., Porto : Porto Editora, 1994, Vol. 1: Desenho de
construçöes. - 175 p. Cota: UCFCT Eng.Mecânica 8-5-MOR.
Neufert, Ernst, "Arte de projetar em arquitetura "; princípios, normas e prescrições sobre construção,
instalações, distribuição e programa de necessidades. Dimensões de edifícios, locais e utensílios, 12ª ed., São
Paulo : Gustavo Gili do Brasil, 1997. XVI, 432 p. Cota: UCFCT Eng.Civil B-2-6-NEU.
1. Normas portuguesas
2. Normas ISO
3. Diversas publicações compiladas
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Mapa IX - Dinâmica e Dimensionamento sísmico / Dynamics and seismic design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dinâmica e Dimensionamento sísmico / Dynamics and seismic design
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto da Silva Rebelo - 33,8
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando Pedro Simões da Silva Simão - 33,8
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Fernando Pedro Simões da Silva Simão - 33,8
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É principal objectivo da disciplina o desenvolvimento teórico e a aplicação a situações práticas do domínio das
vibrações elásticas e do domínio da análise e dimensionamento sísmico de estruturas, com particular ênfase
nas situações de estruturas metálicas e mistas.
Nesta disciplina pretende-se fornecer aos alunos as seguintes competências:
– Compreensão dos modelos teóricos de análise e da aplicação de metodologias numéricas na resolução de
problemas de dinâmica de estruturas
– Conhecimentos práticos de aplicação ao estudo de vibrações em edifícios e pontes
– Conhecimentos específicos sobre a regulamentação europeia de análise e dimensionamento sísmico de
estruturas – Eurocódigo 8.
– Capacidade para conceber soluções estruturais capazes de bom desempenho em situação de sismo.
– Capacidade para a utilização de métodos e software de cálculo automático.
– Capacidade para exposição escrita e oral.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main purpose of the course is the theoretical development and application to practical situations of elastic
vibrations and of analysis and seismic design of structures, with particular emphasis on steel and composite
structures.
This course aims to provide students with the following skills:
- Understanding of the theoretical models of analysis and application of numerical methods in solving problems
of structural dynamics
- Knowledge of practical application to the study of vibrations in buildings and bridges
- Specific knowledge about the European regulations, namely Eurocode 8.
- Ability to design structural solutions that can perform well in earthquake situations.
- Ability to use methods and software for automatic calculation.
- Ability to written and oral exposure.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte A – Dinâmica de estruturas
1. Introdução
2. Oscilador linear de 1 grau de liberdade (OL1GL)
3. Sistemas dinâmicos contínuos
4. Sistemas dinâmicos discretos (vários graus de liberdade)
Parte B – Acção Sísmica e Projecto anti-sísmico de estruturas
5. Sismologia e caracterização da acção sísmica
6. Efeitos dos sismos sobre as estruturas
7. Análise sísmica linear de estruturas
8. Projecto anti-sísmico de estruturas de edifícios
9. Exemplos de aplicação do Eurocódigo 8 parte 1 e Anexo Nacional.
6.2.1.5. Syllabus:
Part A - Structural Dynamics
1. Introduction
2. Single degree of freedom linear oscillator
3. Continuous Dynamical Systems 4
4. Discrete dynamical systems (several degrees of freedom)
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

115/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

Part B - Action Project Seismic and anti-seismic structures
5. Seismology and characterization of the seismic action
6. Effects of earthquakes on structures
7. Linear seismic analysis of structures
8. Anti-seismic building structures.
9. Examples of application of Eurocode 8 Part 1 and National Annex
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Fomenta-se a aquisição de competências em análise e síntese, aplicação prática de conhecimentos teóricos
através da resolução autónoma de problemas, raciocínio crítico.
1. Rever conceitos base da análise dinâmica de estruturas, nomeadamente o estabelecimento das equações
de movimento e a resposta de estruturas de um grau de liberdade.
2. Desenvolver as metodologias de análise estrutural e cálculo da resposta dinâmica no domínio do tempo e da
frequência para estruturas de vários graus de liberdade.
3. Fazer a aplicação prática dos conceitos ao caso de vibrações em pavimentos de edifícios e em pontes
pedonais e ferroviárias.
4. Introduzir conceitos de sismologia, risco sísmico e modelação da acção sísmica bem como introduzir regras
básicas de concepção estrutural e modelação sismo-resistente de edifícios e pontes através de uma
aproximação ao Eurocódigo 8
5. Fazer a aplicação à modelação e cálculo sísmico num caso de estudo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
It is envisaged the acquisition of skills in analysis and synthesis, practical application of theoretical knowledge
by solving problems of autonomous, critical thinking.
1. Review basic concepts of dynamic analysis of structures, including the establishment of the equations of
motion and the response of single degree of freedom structures.
2. Develop methodology for structural analysis and calculation of dynamic response in time domain and
frequency for structures of various degrees of freedom.
3. Making the practical application of concepts to the case of vibrations in floors of buildings and pedestrian
bridges and railways.
4. Introduce concepts of seismology, seismic risk and seismic modeling and to introduce basics of structural
design and modeling of earthquake-resistant buildings and bridges through an approach to Eurocode 8
5. Make application to the seismic modelling and calculation in a case study.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e
teorias fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos ilustrativos da aplicação dos conceitos
teóricos introduzidos. Resolução autónoma de exercícios em que se pretende que os alunos, com a orientação
do docente, resolvam problemas de aplicação teórico-prática. Uma aula laboratorial com observação de
ensaios de tracção e flexão de elementos de barra.
Avaliação:
A avaliação é feita através das seguintes provas cumulativas:
(10 valores) Entrega de trabalhos de grupo (2 alunos) a executar durante o período de aulas
(5 valores) Exame final – parte prática com consulta limitada ao Eurocódigo 8.
(5 valores) Exame final – parte teórica sem consulta: conjunto de 20 questões de resposta múltipla
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of concepts and of some practical exercises illustrating the application of those concepts using
audio-visual support. Autonomous problem solving in which the students work out exercises problems of
theoretical and practical application with the guidance of the teacher. It is also foreseen the observation of
laboratory tests of bars in tension and in bending.
Rating:
The evaluation is done through the following cumulative evidence:
(10 values) Workout of assignments
(5 points) Final exam - resolution of practical exercises
(5 points) Final exam - theoretical part: a set of 20 multiple choice questions
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A apresentação dos conceitos seguida da apresentação de exercícios resolvidos permite a iniciação dos
alunos na matéria leccionada. A resolução autónoma de exercícios práticos permite a consolidação da
aprendizagem dos conceitos teóricos.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of the concepts followed by the presentation of worked out exercises allows the initiation of
the students in the addressed matters. The autonomous workout of practical exercises allows the consolidation
of learned theoretical concepts
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Rebelo, C. (2009) Dinâmica de Estruturas - Apontamentos
- Chopra, A.K. (2001) Dynamics of structures: Theory and applications to Earthquake Engineering. Prentice Hall,
New Jersey 2nd edition.
- Clough R.W. and Penzien J. (1975) Dynamics of Structures. McGraw-Hill Inc.,New York.
- Sen T.K. (2009) Fundamentals of Seismic Loading on Structures, John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
- Bathe, K.L. and Wilson, E.L. (1976) Numerical Methods in Finite Element Analysis. Prentice Hall, New Jersey.
- Smith, J.W. (1988) Vibration of Structures : Aplications in Civil Engineering design, Chapman and Hall.
- Craig, Roy R. (1981) Structural dynamics: An introduction to computer methods. John Wiley & Sons Ltd.
- CEB (1991) Vibration problems in Structures,
- EUROCÓDIGO 8 - Estruturas em regiões sísmicas

Mapa IX - Direcção, Gestão e Fiscalização de Obras / Construction Management and Works Supervision
6.2.1.1. Unidade curricular:
Direcção, Gestão e Fiscalização de Obras / Construction Management and Works Supervision
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando José Telmo Dias Pereira - 135
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Andreia Pereira - 45
Diogo Mateus - 90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Andreia Pereira - 45
Diogo Mateus - 90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os principais conceitos, princípios e teorias que permitem explicar e compreender o
ambiente de produção dos estaleiros, bem como as tarefas dos intervenientes com particular atenção aos
domínios da gestão e fiscalização.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the main concepts, principles and theories required to explain and understand worksites, as well as
the project stakeholders specially involved on works management and supervision.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Intervenientes nos empreendimentos
Bases de projecto para a realização das empreitadas
Medições em projecto e em obra
Orçamentação de uma empreitada
Autos de Medição
Revisão de Preços
O estaleiro de uma obra
Os equipamentos para a execução
Planeamento de obras
A gestão informática de recursos
Introdução à matéria de Segurança e Saúde nos estaleiros
Alvarás e permanência na actividade
O Regime de Licenciamento de Obras Particulares
O Código da Contratação Pública
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6.2.1.5. Syllabus:
Project stakeholders
Design for biding and contracts
Design and works measurements
Budget and biding
Lump sum update
Planning worksites
Contractor’s equipment
Works Planning
Computer management tools
Safety and health at work
Chartered contractors
Building licensing
Public works bidding
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
As matérias acima elencadas proporcionam uma visão detalhada acerca de um ambiente de trabalho em
estaleiro empenhado em sistemas de gestão e políticas que visam a produtividade, a implementação de
comunicação e sistemas de informação, cumprimento de leis e Directivas comunitárias, bem como asseguram
a segurança e saúde dos trabalhadores.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subjects above provide a detailed overview about a sound worksite environment committed to support
management systems and policies that foster productivity, open communication and information systems,
compliance with laws and EEC Directives, and assure employee health and safety.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas detalham princípios, teorias e exemplos reais fornecendo: uma introdução geral a uma seção do
programa; uma visão ampla de um novo tópico ou área de assunto a fim de preparar os alunos para um estudo
mais detalhado de aspectos específicos do mesmo; a análise mais aprofundada de um princípio muito
importante, lei, método etc., bem como as suas principais aplicações. A metodologia de ensino baseia-se
sobretudo na exposição oral recorrendo ao auxílio de material (folhetos, gráficos, fotografia) exibido via
computador/vídeo.
Nas aulas práticas os alunos resolvem problemas específicos dos estaleiros de construção, nomeadamente:
casos de estudo de áreas particularmente importantes como o planeamento ou a orçamentação; a avaliação
crítica e comparativa de sistemas, processos e métodos das tecnologias da construção. Na resolução destes
problemas o aluno é ajudado pelos docentes a partir de dados e tópicos para a resolução.
A avaliação consiste num exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures detail exposition about principles, theories and real examples providing: a general introduction to a
section of the syllabus; a broad overview of a new topic or subject area in order to prepare the students for
more detailed study of specific aspects thereof; in depth view with a particularly important principle, law,
method, etc. and its main applications. The teaching methodology relays mainly in oral exposition with the
assistance of material (topics, charts, photography) displayed via computer/video.
In practical classes students are devoted to solve peculiar problems to the worksite environment, namely: a
case study in a particularly important area like activities planning, budget or contract bidding; a critical
comparative evaluation of key systems, processes and methods of construction technologies. This process of
problem solving is teacher aided and based on an initial given data and solution topics.
Examination consists of a final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Uma exposição oral, transmitida com o auxílio de material exibido num sistema de vídeo projecção, é um
método que já provou ser tão adequado como útil. Este método tem a vantagem de permitir que o material
exposto (tópicos, cartas, fotografia) possa ser cuidadosamente preparado antes da aula, havendo também a
produção de folhetos com as respectivas apresentações para os alunos. Além disso, os alunos dispõem de um
amplo texto de apoio.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
An oral exposition relayed mainly with the assistance of material displayed using a computer and a video
terminal is a method that has proved to be very adequate as useful. This method has the advantage of enabling
the display material (topics, charts, photography) to be carefully prepared before the lecture, also producing
handouts for student future use. In addition, a full textbook is provided.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Elementos de Estudo de Direcção, Gestão e Fiscalização de Obras, Telmo Dias Pereira, 2009
Manual de Gestão da Construção, Telmo Dias Pereira, Verlag Dashofer 2003
Manual de Estaleiros de Construção de Edifícios, Brazão Farinha e Paz Branco, LNEC
Halpin, Daniel W.; Construction Management

Mapa IX - Dissertação (Construções) / Dissertation (Constructions
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação (Construções) / Dissertation (Constructions
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Barreto Tadeu
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Docentes doutorados da Área de Construções
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
All professors of the Constructions group holding a PhD
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facultar aos alunos a capacidade de desenvolver, apresentar e discutir um estudo de nível avançado, com
ingredientes de I&D, num domínio da Engenharia Civil (Construções).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with the skills to develop, present, and discuss a high-lever study with R&D ingredients in a
Civil Engineering domain (Constructions).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dependente do tema de dissertação.
6.2.1.5. Syllabus:
Dependent on the dissertation subject.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Não aplicável.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Not applicable.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
(1) Método de ensino: discussão da abordagem e conteúdo em reuniões regulares dos alunos com os
orientadores.
(2) Método de avaliação: defesa pública na presença de um júri constituído por um mínimo de três professores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
(1) Teaching methods: discussion of the approach and contents in regular meetings of the students with the
respective supervisors.
(2) Evaluation methods: public defense before a jury composed of a minimum of three professors.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são as adotadas em qualquer parte do mundo em unidades curriculares
semelhantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are the ones adopted everywhere in the world for similar curricular units.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dependente do tema de dissertação. / Dependent on the dissertation subject.

Mapa IX - Dissertação (Estruturas) / Dissertation (Structures)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação (Estruturas) / Dissertation (Structures)
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Miguel da Cruz Simões
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Todos os docentes doutorados na área de Estruturas.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
All professors of the Structures group holding a PhD
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facultar aos alunos a capacidade de desenvolver, apresentar e discutir um estudo de nível avançado, com
ingredientes de I&D, num domínio da Engenharia Civil (Estruturas).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with the skills to develop, present, and discuss a high-lever study with R&D ingredients in a
Civil Engineering domain (Structures).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dependente do tema de dissertação.
6.2.1.5. Syllabus:
Dependent on the dissertation subject.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Não aplicável.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Not applicable.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
(1) Método de ensino: discussão da abordagem e conteúdo em reuniões regulares dos alunos com os
orientadores.
(2) Método de avaliação: defesa pública na presença de um júri constituído por um mínimo de três professores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
(1) Teaching methods: discussion of the approach and contents in regular meetings of the students with the
respective supervisors.
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(2) Evaluation methods: public defense before a jury composed of a minimum of three professors.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são as adotadas em qualquer parte do mundo em unidades curriculares
semelhantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are the ones adopted everywhere in the world for similar curricular units.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dependente do tema de dissertação. / Depends on the dissertation subject.

Mapa IX - Dissertação (Geotecnia) / Dissertation (Geotechnical Engineering)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação (Geotecnia) / Dissertation (Geotechnical Engineering)
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Nuno Veiga de Almeida e Sousa
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Todos os docentes doutorados da Área de Geotecnia
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
All professors of the Geotechnics group holding a PhD
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facultar aos alunos a capacidade de desenvolver, apresentar e discutir um estudo de nível avançado, com
ingredientes de I&D, num domínio da Engenharia Civil (Geotecnia).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with the skills to develop, present, and discuss a high-lever study with R&D ingredients in a
Civil Engineering domain (Geotechnical Engineering).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dependente do tema de dissertação.
6.2.1.5. Syllabus:
Dependent on the dissertation subject.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Não aplicável.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Not applicable.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
(1) Método de ensino: discussão da abordagem e conteúdo em reuniões regulares dos alunos com os
orientadores.
(2) Método de avaliação: defesa pública na presença de um júri constituído por um mínimo de três professores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
(1) Teaching methods: discussion of the approach and contents in regular meetings of the students with the
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respective supervisors.
(2) Evaluation methods: public defense before a jury composed of a minimum of three professors.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são as adotadas em qualquer parte do mundo em unidades curriculares
semelhantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are the ones adopted everywhere in the world for similar curricular units.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dependente do tema de dissertação. / Dependent on the dissertation subject.

Mapa IX - Dissertação (Hidráulica, Rec. Híd. e Amb.) / Dissertation (Hydraulics, Hyd. Res. and Environment)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação (Hidráulica, Rec. Híd. e Amb.) / Dissertation (Hydraulics, Hyd. Res. and Environment)
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Luís Mendes Pedroso de Lima
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Todos os docentes doutorados na área de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
All professors of the Hydraulics, Hydric Resources and Environment group holding a PhD.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facultar aos alunos a capacidade de desenvolver, apresentar e discutir um estudo de nível avançado, com
ingredientes de I&D, num domínio da Engenharia Civil (Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with the skills to develop, present, and discuss a high-lever study with R&D ingredients in a
Civil Engineering domain (Hydraulics, Hydric Resources and Environment).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dependente do tema de dissertação.
6.2.1.5. Syllabus:
Dependent on the dissertation subject.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Não aplicável.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Not applicable.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
(1) Método de ensino: discussão da abordagem e conteúdo em reuniões regulares dos alunos com os
orientadores.
(2) Método de avaliação: defesa pública na presença de um júri constituído por um mínimo de três professores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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(1) Teaching methods: discussion of the approach and contents in regular meetings of the students with the
respective supervisors.
(2) Evaluation methods: public defense before a jury composed of a minimum of three professors.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são as adotadas em qualquer parte do mundo em unidades curriculares
semelhantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are the ones adopted everywhere in the world for similar curricular units.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dependente do tema de dissertação. / Depends on the dissertation subject.

Mapa IX - Dissertação (Mecânica Estrutural) / Dissertation (Structural Mechanics)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação (Mecânica Estrutural) / Dissertation (Structural Mechanics)
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Alberto Proença Simões da Silva
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Todos os docentes doutorados da Área de Mecânica Estrutural.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
All professors of the Structural Mechanics group holding a PhD.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facultar aos alunos a capacidade de desenvolver, apresentar e discutir um estudo de nível avançado, com
ingredientes de I&D, num domínio da Engenharia Civil (Mecânica Estrutural).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with the skills to develop, present, and discuss a high-lever study with R&D ingredients in a
Civil Engineering domain (Structural Mechanics).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dependente do tema de dissertação.
6.2.1.5. Syllabus:
Dependent on the dissertation subject.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Não aplicável.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Not applicable.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
(1) Método de ensino: discussão da abordagem e conteúdo em reuniões regulares dos alunos com os
orientadores.
(2) Método de avaliação: defesa pública na presença de um júri constituído por um mínimo de três professores.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
(1) Teaching methods: discussion of the approach and contents in regular meetings of the students with the
respective supervisors.
(2) Evaluation methods: public defense before a jury composed of a minimum of three professors.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O funcionamento em regime de Orientação Tutorial destina-se a estimular a capacidade de reflexão e pesquisa
autónoma do aluno e a comprovar a sua capacidade para aplicar as metodologias e práticas de investigação
necessárias à prossecução dos objectivos propostos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The Tutorial teaching system of the course unit aims at stimulating the student capability for reflection and
autonomous research and at certifying his/her ability to apply the methodologies and research practices needed
to the achieve the intended thesis objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dependente do tema de dissertação. / Dependent on the dissertation subject.

Mapa IX - Dissertação (Urban., Transp. e V. Com.) / Dissertation (Spatial Planning and Transport Engineering)
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação (Urban., Transp. e V. Com.) / Dissertation (Spatial Planning and Transport Engineering)
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Pais Antunes
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Todos os docentes doutorados da Área de Urbanismo, Transportes e Vias de Comunicação.
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
All professors of the Spatial Planning and Transport Engineering group holding a PhD.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facultar aos alunos a capacidade de desenvolver, apresentar e discutir um estudo de nível avançado, com
ingredientes de I&D, num domínio da Engenharia Civil (Urbanismo e/ou Transportes e/ou Vias de Comunicação).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with the skills to develop, present, and discuss a high-lever study with R&D ingredients in a
Civil Engineering domain (Spatial Planning and/or Transport Engineering).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Dependente do tema de dissertação.
6.2.1.5. Syllabus:
Dependent on the dissertation subject.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Não aplicável.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Not applicable.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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(1) Método de ensino: discussão da abordagem e conteúdo em reuniões regulares dos alunos com os
orientadores.
(2) Método de avaliação: defesa pública na presença de um júri constituído por um mínimo de três professores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
(1) Teaching methods: discussion of the approach and contents in regular meetings of the students with the
respective supervisors.
(2) Evaluation methods: public defense before a jury composed of a minimum of three professors.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino são as adotadas em qualquer parte do mundo em unidades curriculares
semelhantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are the ones adopted everywhere in the world for similar curricular units.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dependente do tema de dissertação. / Dependent on the dissertation subject.

Mapa IX - Engenharia de Infraestruturas de Transporte / Transport Infrastructure Engineering
6.2.1.1. Unidade curricular:
Engenharia de Infraestruturas de Transporte / Transport Infrastructure Engineering
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo Oliveira de Souza - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os principais conceitos, princípios e teorias que lhes permitem intervir na conceção e
exploração de redes de infraestruturas de transporte, nomeadamente no que respeita a redes rodoviárias
municipais, à rede rodoviária nacional, à rede de espaços aeroportuários, à rede ferroviária, etc.
Aquisição de competências nas seguintes áreas: análise e síntese, organização e planificação, resolução de
problemas, capacidade de decisão, trabalho em grupo, trabalho em equipas interdisciplinares, raciocínio crítico,
entender a linguagem de outros especialistas, aplicar na prática os conhecimentos teóricos, preocupação com
a qualidade, preocupação com desenvolvimento sustentado.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Supply the main concepts, principles and theories to the students that allow them intervening in the conception
and exploration of transport infrastructure networks, nominated in what it respects to municipal road networks,
to the national road network, to airport spaces, to the railway network, etc. Acquisition of competences in the
following areas: analysis and synthesis, organization and planning, resolution of problems, capacity of decision,
work in group, work with interdisciplinary teams, critical reasoning, to understand the language of other
specialists, to apply in practical the theoretical knowledge, concern with the quality, concern with supported
development.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Dimensionamento de pavimentos rodoviários novos;
2. Dimensionamento do reforço de pavimentos rodoviários degradados;
3. Gestão da conservação de pavimentos de redes rodoviárias;
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4. Sistemas de gestão da conservação de pavimentos;
5. Dimensionamento e gestão de infraestruturas aeroportuárias;
6. Dimensionamento e gestão de infraestruturas ferroviárias;
7. Sistemas de gestão de segurança rodoviária.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Road pavement design;
2. Road pavement rehabilitation design;
3. Road network pavement maintenance management;
4. Pavement management systems;
5. Design and management of airports;
6. Design and management of railways;
7. Road safety management systems.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos da cadeira correspondem à utilização de métodos quantitativos para a conceção e exploração de
redes de infraestruturas de transporte. Para cumprir esses objetivos é necessário dar ao aluno uma visão geral
destes métodos, seguida pela aplicação muito concreta dos mesmos. Isso é conseguido através da estrutura
indicada de conteúdos em que se parte da explicação de vários métodos de dimensionamento e gestão de
diversos tipos de infraestruturas de transporte e a sua posterior aplicação a casos práticos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course objectives correspond to the use of quantitative methods for the conception and exploration of
transport infrastructures networks. In order to fulfill these objectives there is the need to give the student a
global vision of these methods, followed by a real application of them. This is reached through the indicated
contents structure, in which we start from the explanation of several design and exploration methods applied to
diverse types of transport infrastructures and their posterior application to practical cases studies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos. Aulas teórico-práticas em que os alunos, com a
orientação do docente, resolvem exercícios de aplicação prática baseados em casos reais.
A avaliação consiste em exame final e pequenos projetos, cada componente com um peso de 50% na
classificação final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lessons with detailed exposition of the concepts, basic principles and theories and also with the
resolution of some practical exercises. Theoretical-practical lessons where the students, with the supervision
and guidance of the professor, solve practical exercises based in real cases.
The evaluation consists of a final examination and small projects, each component with 50% of weight in the
final classification.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A cadeira tem uma componente prática muito forte no sentido de permitir aos estudantes aplicar os métodos de
dimensionamento e gestão de infraestruturas de transporte que eles aprendem nas aulas teóricas. Há
trabalhos de projeto ao longo do semestre com o objetivo de avaliar os alunos relativamente ao
acompanhamento das matérias lecionadas. O exame final incide sobre todos os conteúdos programáticos,
embora dando mais enfase aos seus aspetos mais teóricos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course has a strong practical component in order to allow the students to apply the design and exploration
methods of transport infrastructures that they learn in the theoretical lessons. There are project works along
the semester in order to evaluate the students relatively to the accompaniment of the curricular unit syllabus.
The final exam focuses on all the curricular unit topics, even so giving more emphasis to its more theoretical
aspects.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Branco, E., Pereira, P. and Picado-Santos, L. (2005). Pavimentos Rodoviários, Liv. Almedina, Coimbra
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FCTUC
CCDRN (2008). Manual de Planeamento de Acessibilidades e Transportes, Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte, Porto
Ferreira, A. (2010). Engenharia de Infraestruturas de Transporte: Questões Práticas, DEC-FCTUC
Ferreira, A. e Picado-Santos, L. (2007). A Gestão da Qualidade das Redes Rodoviárias: o Estado da Arte e os
Desenvolvimentos Futuros, Ingenium, Especial Comunicações Técnicas, II Série, N.º 98, 64-76
JAE (1995). Manual de Conceção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional. Junta Autónoma de
Estradas, Lisboa
Neufville, R. and Odoni, A. (2003). “ Airport Systems: Planning, Design, and Management”. McGraw-Hill
Profillidis (2006). Railway Management and Engineering, Ashgate Publishing, 3th Edition, England

Mapa IX - Engenharia Fluvial e Costeira / Fluvial and Coastal Engineering
6.2.1.1. Unidade curricular:
Engenharia Fluvial e Costeira / Fluvial and Coastal Engineering
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Simão Antunes do Carmo - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
São abordadas questões de natureza inter- e multidisciplinar, fornecendo de forma sistemática e compreensiva
informações dispersas e sugerindo instrumentos úteis para o estudo de potenciais ocorrências e intervenções
em domínios fluviais e costeiros. Tendo presente o contexto em que a unidade curricular se insere, elegem-se
como principais objectivos: i) aprofundar conhecimentos teóricos cujas bases foram adquiridas em disciplinas
precedentes; ii) contribuir para a resolução prática de disfunções naturais ou de origem antrópica, e iii)
sensibilizar os alunos para a:
- instalação e manutenção efectiva de sistemas de regularização fluvial e de protecção contra cheias;
- necessidade de monitorizar os processos morfodinâmicos e os principais parâmetros de qualidade da água;
- importância de instalar sistemas de observação, vigilância e alerta;
- necessidade de analisar e controlar os principais agentes desequilibradores da linha de costa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This discipline intendeds to address issues of inter- and multidisciplinary, providing systematic and
comprehensive information and suggesting the use of several useful tools for the study of potential events and
interventions in river and coastal areas. Accordingly, bearing in mind the context in which this discipline is
inserted, the following objectives are highlighted: i) to deepen the theoretical knowledge, whose foundations
were acquired in previous disciplines, ii) contribute to solve practical dysfunctions of natural or anthropogenic
origin, and iii) sensitize students to:
- installation and maintenance of effective systems of river regularization and flood protection;
- the need for regular and effective monitoring of morphodynamic processes and of key parameters of water
quality;
- importance of installing surveillance, monitoring and alerting;
- the need of analyze and control the main agents unbalancing of the shoreline.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. O sistema fluvial
Caracterização da bacia hidrográfica; caracterização e dinâmica do curso de água; escoamentos gradualmente
variáveis
2. Dinâmica litoral
Correntes marítimas; geração de ondas; processos de transporte e trocas entre a plataforma continental e o
oceano profundo; fontes de poluição; marés
3. Circulação costeira
Teoria linear da onda; caracterização da agitação irregular; processos de reflexão, refracção, difracção,
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empolamento e rebentação; correntes induzidas na zona de rebentação
4. Morfodinâmica fluvial e costeira
Processos de erosão, transporte e deposição; equilíbrio transversal de praias; evolução da linha de costa;
modelações física e numérica
5. Modelação da qualidade da água
Parâmetros e processos de qualidade da água; modelo de Streeter-Phelps, modelo simplificado para albufeiras
e lagos profundos; intrusão salina; eutrofização estuarina; modelação numérica
6. Obras fluviais e costeiras
Tipos e funções; dimensionamento e aspectos construtivos
6.2.1.5. Syllabus:
1. The river system
Watershed characterization; characterization and dynamics of the watercourse; gradually varying flows.
2. Littoral dynamics
Ocean currents; wave generation; transport processes and fluxes between the continental shelf and the deep
ocean; pollution sources: outfalls and oil spills; tides.
3. Coastal circulation
Linear wave theory; sea state properties and wave climate; wave reflexion, refraction, diffraction, shoaling and
breaking; surf-zone currents.
4. Fluvial and coastal morphodynamics
Coastal processes; cross-shore profiles; alongshore transport; coastline evolution; coastal morphology;
physical and numerical modelling.
5. Modelling of water quality
Parameters and water quality processes; analytical model of Streeter-Phelps, simplified model for deep lakes
and reservoirs; intrusion; estuarine eutrophication; numerical modelling.
6. Fluvial and coastal structures
Types and functions; design and construction aspects
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tem-se revelado difícil atingir os objectivos desta unidade curricular. Os conteúdos programáticos propostos
são adequados e de grande utilidade prática em vários domínios da Engenharia Civil; contudo, têm-se revelado
demasiado ambiciosos, pois a deficiente formação básica dos alunos na generalidade dos conteúdos
oferecidos não tem permitido aprofundar suficientemente as matérias de modo a adquirirem as competências
necessárias para o exercício da profissão em domínios de Hidráulica Fluvial e Hidráulica Marítima.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
It has proved difficult to achieve the objectives of this curricular unit. The contents proposed are adequate and
of great practical use in various fields of Civil Engineering; however, have proved too ambitious, because the
basic training of the students, in most of the contents offered, doesn't allow to deepen sufficiently the matter so
as to acquire the skills necessary for the profession in areas of Fluvial Hydraulics and Maritime Hydraulics.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica dos conteúdos, seguida de demonstração e aplicação, preferencialmente (sempre que
possível) em laboratório ou acompanhando casos de estudo.
O processo de avaliação inclui as seguintes etapas:
- Avaliação contínua – presença e participação nas aulas (10%);
- Apresentação de um trabalho de grupo, incluindo o enquadramento, os objectivos, os resultados esperados e
a programação das tarefas (10%);
- Apresentação final do trabalho de grupo, incidindo sobre o estado da arte, os principais resultados obtidos e
recomendações para prosseguimento dos estudos na área (20%);
- Relatório Final do trabalho de grupo com cerca de 20 a 25 páginas A4, incluindo um resumo, figuras, quadros,
tabelas, o miolo, as conclusões e referências bibliográficas (30%);
- Trabalho/teste individual a realizar na última aula do semestre (30%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Detailed theoretical exposition of the contents, followed by demonstration and application, preferably (if
possible) in laboratory, or accompanying case studies.
The evaluation process includes the following steps:
- Continuous assessment - presence and participation in class (10%);
- Presentation of a group work, including the framework, objectives, expected results, and tasks programming
(10%);
- Final presentation of the group work, focusing on the state of the art, the main results and recommendations
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for further studies in the area (20%);
- Final Report of the working group of about 20 to 25 A4 pages including an abstract, figures, tables,
developments, conclusions and bibliographical references (30%);
- Work / individual test to be held in the last class of the semester (30%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino propostas são as adequadas aos objectivos da unidade curricular. Nem sempre
tem sido possível garantir, como seria desejável, a aplicação e acompanhamento prático dos conceitos
teóricos. Por falta de condições mais adequadas em laboratório, ou por falta dos meios necessários para o
acompanhamento de obras no campo, tem-se recorrido com maior frequência a aplicações informáticas,
usando software disponível para análises de ocorrências frequentes e possíveis cenários de ocorrências
menos frequentes em rios e na zona costeira.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies proposed are appropriate to the objectives of the course. It has not always been
possible to secure, as would be desirable, the practical application of theoretical concepts. For lack of suitable
conditions in laboratory, or lack the necessary means for the monitoring of works in the field, we resort more
frequently to computer applications, using software available for analyses of frequent occurrences and
possible scenarios of occurrences less frequent in rivers and in coastal zone.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antunes do Carmo J.S., 2004 (2009, 2nd ed.). Hidráulica Fluvial e Ambiente / Fluvial Hydraulics and Environment.
Imprensa da Universidade de Coimbra (ISBN 972-8704-28-3)
CIRIA (1996). Beach Management Manual, Report 153 (ISBN 0-86017 438 7)
CIRIA (2002). Manual on Scour at Bridges and Other Hydraulic Structures (ISBN 0-86017 551 0)
Chadwick, A. & Morfett, J. (1994). Hydraulics in Civil and Environmental Engineering, 2nd ed., E & FN Spon (ISBN
0 419 18160 1)
LNEC 1977). Obras de protecção costeira. Seminário 210, LNEC, Lisboa, Reimpressão em 1989
OPEN UNIVERSITY COURSE TEAM, The Open University (2001). Waves, Tides and Shallow-water processes
Reeve, D., Chadwick, A. & Fleming, C. (2004). Coastal Engineering: processes, theory and design practice. Spon
Press, London (ISBN: 0-415-26841-9)
USACE (1992). Engineering and design – Coastal Littoral Transport. Engineer Manual No. 1110-2-1502,
Washington
USACE - WES (2004). CEM - Coastal Engineering Manual (CEM 2.01 PE), Very-Tech. Inc.

Mapa IX - Engenharia Sísmica Geotécnica / Earthquake Geotechnical Engineering
6.2.1.1. Unidade curricular:
Engenharia Sísmica Geotécnica / Earthquake Geotechnical Engineering
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Lopes de Figueiredo Coelho - 52,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Complementar o conhecimento relativo às características e efeitos das acções dinâmicas, nomeadamente
quando afectam maciços terrosos e são causadas por sismos. Introduzir, discutir e associar progressivamente
conceitos de engenharia sísmica geotécnica, desde as características dos sismos até aos diferentes modos
como estes afetam as estruturas, assim como técnicas que podem ser utilizadas para melhorar o desempenho
do sistema solo-estrutura. Apresentar técnicas avançadas e empíricas de análise de problemas de engenharia
sísmica geotécnica, procurando desenvolver as seguintes competências: fornecer uma base teórica sólida
neste domínio; evidenciar a complexidade de problemas reais neste campo, distinguindo entre soluções
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avançadas, adoptadas em casos especiais, e soluções de aplicação prática corrente; fomentar a capacidade
de crítica e análise, usando ferramentas de trabalho inovadoras; promover a capacidade de apresentação oral
e escrita de estudos técnico/científicos fundamentados.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Enhancing the understanding regarding the characteristics and effects of dynamic loading, namely when
affecting soil massifs and when caused by earthquakes. Introducing, discussing and relating concepts of
earthquake geotechnical engineering, from the characteristics of the earthquakes to the different ways how
structures can be affected, as well as techniques that can be used to improve soil-structure response.
Presenting advanced and empirical techniques for analysis of earthquake geotechnical engineering problems,
in order to develop the following competencies: create a solid theoretical basis in the field; depict the complexity
of real problems in the field, discerning between advanced solutions, used in special cases, and solutions used
in current practice; enhance the capability to analyze and criticize, using innovative working tools; promote the
ability to present oral and written sound scientific/technical reports.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução
Importância na sociedade moderna
2. Sismologia
Sismos: origem e alteração das características na propagação. Implicações
3. Análise do comportamento dinâmico de estruturas
O1GL com/sem amortecimento, vibração livre/forçada, sob cargas cíclicas e vibração da base. Ressonância.
Análise pseudo-estática
4. Caracterização de sismos
Grandeza, história temporal, amplitude, duração e espectros resposta e de Fourier
5. Interacção solo-estrutura
Evidência real, causas e efeitos qualitativos. Soluções teóricas e simplificadas
6. Propriedades dinâmicas dos solos
Conceito. Avaliação experimental: laboratório e campo. Nível de deformação
7. Propagação de ondas em maciços
Tipos de soluções e modelos de comportamento do solo
8. Liquefacção
Descrição do problema. Dimensionamento corrente e evolução recente
9. Melhoramento e reforço de maciços para mitigar efeitos dos sismos
Técnicas de densificação, drenagem, reforço e injecção/mistura. Geometria e verificação
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction
Importance in modern society
2. Seismology
Earthquakes: origin and changing of characteristics during propagation. Implications
3. Analysis of the dynamic response of structures
Damped/undamped O1DF under free/forced vibrations, due to cyclic loads/ base vibration. Resonance. Pseudostatic analysis
4. Earthquake characterisation
Scale, temporal history, amplitude, duration and Fourier and response spectra
5. Soil-structure interaction
Real evidence, causes and qualitative effects. Theoretical and simplified solutions.
6. Soil dynamic properties
Concept. Experimental evaluation: laboratory and field. Strain level.
7. Wave propagation in massifs
Type of solutions and soil models
8. Liquefaction
Problem description. Current design practice and recent advances
9. Ground improvement to mitigate earthquake effects
Densification, drainage, reinforcement and injection/mixing techniques. Geometry and verification
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa abrange todos os tópicos fundamentais do domínio da engenharia sísmica geotécnica,
proporcionando uma base extensa e sólida de conhecimento para compreender os problemas deste campo da
engenharia e apresentar soluções adequadas para os resolver, tendo em consideração o estado do
conhecimento e as ferramentas disponíveis em cada momento. Embora a introdução dos tópicos seja
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progressiva, a permanente referência aos tópicos anteriores permite mostrar que muitos problemas são
analisados de forma separada apenas devido às limitações do conhecimento atual, o que aumenta a
capacidade do aluno para propor soluções complexas, ainda que difíceis de implementar actualmente na maior
parte dos casos reais. Porém, tendo em conta a complexidade destes problemas, o aluno é dotado da
capacidade para os analisar de forma aceitavelmente simplificada, usando ferramentas variadas e com níveis
de sofisticação e rigor devidamente ajustados ao caso particular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus comprises all the fundamental topics in the field of earthquake geotechnical engineering, offering
an extensive and solid knowledge basis to understand the problems in this field and propose appropriate
solutions to solve them, bearing in mind the current state of knowledge and available tools. Though the topics
are progressively introduced, the constant reference to previous topics enables showing that many problems
are considered in a separate manner only due to the limitations of our current understanding. This increases the
student’s ability to propose complex solutions, even if they are difficult to implement at present in many real
cases. Still, considering the complexity of the problems involved, the student is provided with the ability to
analyze them in a suitably simplified manner, using different tools with sophistication and accuracy levels
adjusted to the particular case.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição pormenorizada dos conceitos, evidências reais e teorias relativos a cada tópico,
com a inclusão de exercícios de aplicação prática simples, fazendo uso regular de meios audiovisuais. Estas
aulas são complementadas com aulas teórico-práticas com demonstração na sala de aula de fenómenos
físicos, ou com visitas ao laboratório para clarificação de outros fenómenos ou exemplificação do
funcionamento de alguns equipamentos de ensaio. Nestas aulas são apresentados os trabalhos a realizar para
avaliação, acompanhados de uma breve explicação dos objectivos do trabalho e dos critérios de correcção,
sendo incentivada a participação dos alunos com comentários críticos à proposta apresentada e discussões
durante o seu desenvolvimento.
A avaliação final é feita com base nos resultados de 4 trabalhos propostos durante o semestre (50 %), os quais
têm objectivos e critérios de avaliação muito distintos, complementados com a nota do exame final (50 %).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation of the concepts, real evidences and theories relative to each
topic, including simple practical exercises, based on the regular use of audiovisual equipment. These classes
are supplemented with theoretical-practical classes including demonstration in the classroom of physical
phenomena or visits to the laboratory to clarify other phenomena or show the operation of testing equipments.
The assignments considered for grading are presented in these classes, with a short explanation of the
objectives and marking criteria. The students are encouraged to comment the work proposed and carry out
discussions on its developments.
The final grading results from the marks obtained in 4 written assignments proposed during the semester (50 %)
and the mark obtained in a final written examination (50 %).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os trabalhos para avaliação propostos ao longo do semestre procuram assegurar a aprendizagem contínua,
mantendo ligação permanente às matérias leccionadas em cada momento. Para além de garantirem o objectivo
fundamental de aprofundar o conhecimento e compreender o interesse prático de cada tópico, cada trabalho
procura fomentar uma competência adicional nos alunos, em particular a capacidade para escrever um texto
estruturado e fundamentado, utilizado como base para um apresentação oral (1º trabalho), apresentar soluções
técnicas, de base analítica, para problemas reais, compreendendo a sua complexidade e fundamentando as
opções de simplificação na análise e as suas consequências (2º trabalho), utilizar ferramentas computacionais
para resolver problemas na prática corrente, comparando de forma crítica, soluções mais avançadas e
soluções menos rigorosas, obtidas com base em software especializado (3º trabalho) e promover a capacidade
de apresentação escrita de estudos científicos fundamentados em revisão bibliográfica sobre um tópico e
complementados com apreciação pessoal (4º trabalho).
O exame final procura avaliar a capacidade que o aluno adquiriu relativamente aos conceitos considerados
fundamentais e à sua capacidade para raciocinar de forma crítica e relacionar conceitos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The assignments considered for grading proposed during the semester aim at ensuring continuous learning,
maintaining a permanent relation to the topic tough at each moment. Besides ensuring the fundamental
objective of expanding the knowledge and perceive the practical interest of each topic, each assignment aims at
developing an additional competence in the students, in particular the ability to write a structured and sound
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text, forming the basis for an oral presentation (1st assignment), presenting technical solutions, of analytical
basis, for real problems, recognizing their complexity and justifying the simplifications considered in the
analysis and their consequences (2nd assignment), using computational tools to solve problems from current
practice, critically assessing more sophisticated and less accurate solutions obtained with specialist software
(3rd assignment) and promoting the ability to present written scientific essays supported on literature review on
a specific topic and including some personal view (4th assignment).
The final examination aims at assessing the knowledge the student acquired with respect to the fundamental
concepts as well as his ability to reason critically and relate concepts.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Kramer, Steven L. (1996) - Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall.
• Rebelo, Carlos A. Silva (2004) - Dynamics of Structures, Department of Civil Engineering, FCTUC, Coimbra,
Portugal (in Portuguese).
• Coelho, Paulo A. L. F. (2007) Slides of Theoretical Lectures on Earthquake Geotechnical Engineering,
Department of Civil Engineering, FCTUC, Coimbra, Portugal (in Portuguese).

Mapa IX - Estruturas de Betão / Concrete Structures
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas de Betão / Concrete Structures
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Manuel Mendes Pinheiro da Providencia e Costa - 52,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1 Conhecimentos a adquirir e capacidade de compreensão a desenvolver
11 Campos de tensões (CT)
111 Hipóteses base da análise e dimensionamento de estruturas de betão armado (BA) com CT
112 Modelos escoras tirante
113 Significado e exigências dos modelos hipostáticos
12 Betão armado pré esforçado (BAPE)
121 Mecânica do pré-esforço (PE)
122 Vantagens
123 Materiais
124 Carregamento equivalente (CE)
2 Aplicação de conhecimentos
21 CT
211 Análise e dimensionamento de estruturas de BA
212 Análise de zonas de descontinuidade e zonas regulares
213 Análise, dimensionamento e pormenorização de vigas-parede, consolas curtas, paredes resistentes, peças
com aberturas ou geometria irregular e peças de parede fina
22 BAPE
221 Traçado dos cabos
222 Balanço de carregamento e de balanço de flechas
223 Determinação do CE
224 Estado limite de descompressão
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1 Requirements of new knowledge and capacity of understanding
11 Stress fields (SF)
111 basic assumptions adopted in the analysis and design of RC structures using stress fields
112 Strut and tie models
113 Meaning and requirements of hypostatic models
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12 Prestressed reinforced concrete (PRC)
121 Mechanics of structural prestress
122 Advantages
123 Materials
124 Equivalent loading (EL) concept
2 Application of new knowledge
21 SF
211 Analysis and design of RC structures
212 Analysis of discontinuity zones and regular zones
213 Analysis, design and detailing of deep beams, brackets, shear walls, coupling beams, beams with irregular
geometry, thin-walled members with closed cross-section subjected to torsion
22 PRC
221 Design of profile of prestress cables
222 Load and deflection balancing methods
223 Computation of equivalent loading
224 Limit state of decompression
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Aplicação do método dos campos de tensões à análise e dimensionamento de elementos e estruturas de
betão armado
1.1. Bases teóricas
1.2. Análise e dimensionamento com base em campos de tensões
1.3. Modelos escora tirantes
1.4. Caracterização e determinação dos campos de tensões 2D básicos
1.5. Caracterização e determinação dos modelos escora-tirante 2D e 3D básicos
1.6. Modelos escora tirante hipostáticos
1.7. Análise de zonas nodais
1.8. Análise e dimensionamento de vigas parede
1.9. Análise consolas curtas, paredes resistentes, peças com aberturas ou geometria irregular e peças de
parede fina e secção fechada
2-Introdução ao betão armado pré-esforçado
2.1. Materiais
2.2. Comportamento
2.3. Princípios de dimensionamento
2.4. Carregamento equivalente
6.2.1.5. Syllabus:
1- Analysis and design of RC strcutures using stress fields
1.1. Fundaments of the method
1.2. Main steps of the analysis and design with stress fields
1.3. Strut and tie models
1.4. Characterization and calculation of basic 2D stress fields
1.5. Characterization and calculation of basic 2D and 3D strut and tie models
1.6. Hypostatic strut and tie models
1.7. Analysis of nodal zones
1.8. Analysis, design and detailing of deep beams
1.9. Analysis of brackets, shear walls, coupling beams, beams with irregular geometry, thin-walled members
with a closed cross-section subjected to torsion
2- Introduction to prestressed reinforced concrete
2.1. Materials
2.2. Behaviour
2.3. Design principles
2.4. Equivalent loading
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos de modo a proporcionar aos estudantes a possibilidade de
adquirirem os conhecimentos e as competências definidas nos objectivos da unidade curricular. A
correspondência entre conteúdos e objectivos seria melhor estabelecida através de uma grelha mas, de forma
simplificada, é a seguinte:
Objectivos curriculares --- Conteúdo programático
1.1.1 --- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
1.1.2 --- 1.3, 1.5
1.1.3 --- 1.5, 1.6
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1.2.1 --- 2.1, 2.2
1.2.2 --- 2.1, 2.2
1.2.3 --- 2.1, 2.2
1.2.4 --- 2.4
2.1.1 --- 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9
2.1.2 --- 1.5, 1.9
2.1.3 --- 1.5, 1.6, 1.8, 1.9
2.2.1 --- 2.3
2.2.2 --- 2.2, 2.3, 2.4
2.2.3 --- 2.4
2.2.4 --- 2.2, 2.3
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The design of the syllabus is such that it allows the students to acquire the knowledge and competencies
established in the objectives of the unit section. The correspondence between the syllabus items and the unit
objectives would be better shown by means of a table but, it can be given by the following list:
unit objectives --- syllabus items
1.1.1 --- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
1.1.2 --- 1.3, 1.5
1.1.3 --- 1.5, 1.6
1.2.1 --- 2.1, 2.2
1.2.2 --- 2.1, 2.2
1.2.3 --- 2.1, 2.2
1.2.4 --- 2.4
2.1.1 --- 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9
2.1.2 --- 1.5, 1.9
2.1.3 --- 1.5, 1.6, 1.8, 1.9
2.2.1 --- 2.3
2.2.2 --- 2.2, 2.3, 2.4
2.2.3 --- 2.4
2.2.4 --- 2.2, 2.3
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
- Aulas teóricas com exposição detalhada, dos conceitos, princípios básicos e métodos fundamentais seguida
da resolução e análise de exemplos de aplicação. Estes exemplos apresentam dois níveis distintos: o primeiro
de carácter introdutório e o segundo com o grau de exigência requerido nas provas de exame.
2- Aulas práticas onde são apresentados problemas de aplicação com grau de exigência semelhante ao das
provas de exame. Os estudantes analisam e resolvem estes problemas de forma autónoma, devendo o docente
clarificar dúvidas e promover a análise critica de procedimentos de resolução e resultados.
3- Atendimento tutorial no gabinete do docente para alunos com maiores dificuldades ou para questões
complementares ou de nível mais avançado.
4- A avaliação consiste num exame de três horas, sem auxílio de meios informáticos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Theoretical classes where the presentation of the fundamental concepts, assumptions and methods of
analysis is followed by the solution and analysis of application problems. These problem can be of an
introductory type or more complex exam like problems.
2- Practical classes where application problems with a examination complexity level are presented. These
problems are solved and analyzed by the students working by themselves . The lecturer must clarify the
students doubts and promote the critical analysis of the solution methods and results.
3- Tutorials at the lecturer office for students presenting more difficulties and for additional or more advanced
questions.
4- Evaluation is made by means of a three hours long exam, done without computational means help.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
- Theoretical classes where the presentation of the fundamental concepts, assumptions and methods of
analysis is followed by the solution and analysis of application problems. These problem can be of an
introductory type or more complex exam like problems.
2- Practical classes where application problems with a examination complexity level are presented. These
problems are solved and analyzed by the students working by themselves . The lecturer must clarify the
students doubts and promote the critical analysis of the solution methods and results.
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3- Tutorials at the lecturer office for students presenting more difficulties and for additional or more advanced
questions.
4- Evaluation is made by means of a three hours long exam, done without computational means help.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies were specifically designed to guaranty that the curricular objectives, i.e. knowledge
acquisition and ability to apply it, are accomplished. In fact those methodologies are the more appropriate
because they are based on a careful presentation of the subjects as a set of interconnected blocks, the analysis
of progressively more complex questions, the critical a analysis of the basic assumptions and methods and,
last but not least, solving examples and exercises in the theoretical classes allows to evaluate if the students
have a grasp on the new concepts and methods, and to adjust the exposition rhythm accordingly. The
assessment of the level of the students understanding of the subjects is deepened during the practical classes,
my monitoring their behavior when confronted with the proposed exercises. At last, the tutorials at the lecturer
office, offer all those students deviating from the mean, a period of more personal contact with the lecturer.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Muttoni, A, Schwartz, J e Thürlimann, B. Design of Concrete Structures with Stress Fields, Birkhäuser, 1997
Leonhardt, F E Mönning, E., Construções de Concreto, Vols. 1, 2 e 5, Editora Interciência, Rio de Janeiro. 1979
Chaussin, R., Fuentes, A., Lacroix, R., Perchat, J., La Précontrainte, Presses Ponts et Chaussées, 1993
Favre, R., Jaccoud, J.-P., Burdet O., Charif, H., Dimensionnement des structures en béton, Presses
Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 1997
V. Dias da Silva, Mechanics and Strength of Materials, Springer, 2005

Mapa IX - Estruturas de Madeira e Alvenaria – Timber and Masonry Structures
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas de Madeira e Alvenaria – Timber and Masonry Structures
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alfredo Manuel Pereira Geraldes Dias - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Competências em termos de conhecimento de novos materiais e soluções:
Compreensão das particularidades dos materiais apresentados.
Compreensão das especificidades a ter em atenção na aplicação dos materiais e tecnologias apresentados
Conhecimento do enquadramento regulamentar relativamente ao dimensionamento de estruturas de madeira e
alvenaria
Aplicação de conhecimentos e tomada de decisões:
Capacidade de desenvolver projectos práticos com aplicação dos materiais e tecnologias apresentados.
Desenvolvimento da capacidade de tomar opções em termos de concepção estrutural e dimensionamento
Desenvolvimento da capacidade de avaliação crítica das soluções obtidas
Desenvolvimento da capacidade de resolver problemas resultantes das opções tomadas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Competences in terms of knowledge of new materials and solutions:
Knowledge on the particularities of the materials presented.
Understanding the specifics regarding the application of materials and technologies presented.
Knowledge of the regulatory framework of design of wooden and masonry structures
Application of knowledge and decision-making:
Ability to develop practical projects with application of materials and technologies presented.
Development of ability to make choices in terms of structural design.
Development of evaluation capacity regarding the design solutions obtained.
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Development's ability to solve problems resulting from the choices made.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Conhecimentos básicos sobre o material madeira.
1.1 - Características e propriedades mais importantes do material madeira
1.2 - Madeira como material de construção.
1.3 - Produtos de construção de madeira maciça e seus derivados.
2 - Projecto e dimensionamento de estruturas de madeira
2.1 - Bases de dimensionamento e propriedades dos materiais.
2.2 - Estados Limites Últimos
2.3 - Estados Limites de Utilização
2.4 - Ligações mecânicas com ligadores do tipo cavilha
2.5 - Ligações mecânicas com ligadores de contacto
2.6 - Durabilidade e preservação de estruturas de madeira
3 - Reabilitação de Estruturas de Madeira
4 – Conhecimentos básicos sobre os materiais constituintes das estruturas de alvenaria
5 – Projecto e dimensionamento de Estruturas de Alvenaria
6.2.1.5. Syllabus:
-Basic knowledge about the wood material.
1.1-Important characteristics and properties of the wood material.
1.2-Wood as building material.
1.3-Construction products of solid wood and its derivatives.
2- Concept and design of wooden structures
2.1- Basis for design and properties of materials.
2.2-Ultimate limit States
2.3 –Serviceability Limit States
2.4-Mechanical connections with dowel-type fasteners
2.5- Mechanical connections with contact connectors
2.6-Durability and preservation of wooden structures
3-Rehabilitation of wooden structures
4 – Basic knowledge on the constituent materials of masonry structures
5 – Concept and design of masonry structures
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os objectivos da unidade curricular. Com a organização
programática proposta são abordadas os aspectos relevantes para cada um dos dois materiais estruturais
considerados. Nos tópicos abordados estão, não só, questões académicas destinadas essencialmente à
aquisição dos conceitos apresentados, mas também à sua aplicação prática corrente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is consistent with the objectives of the curricular unit. With the programmatic organization
proposed are addressed the relevant aspects to each of the two structural materials considered. In the topics
covered are addressed, not only current academic issues aiming the application of the presented concepts but
also issues related practical current questions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino são baseadas em aulas teórico-práticas com a exposição dos conceitos teóricos,
seguida de imediato da sua exemplificação. No final do semestre é realizado um trabalho de aplicação com
vertente laboratorial, este tem o objectivo de permitir o contacto com o material e suas particularidades. A
avaliação é realizada através de trabalhos desenvolvidos ao longo do semestre conjuntamente com um exame
final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies are based on theoretical-practical lessons with the exposure of theoretical
concepts, immediately followed by their exemplification. At the end of the semester an application work with
laboratory shed is proposed to allow contact with the material and its specificities The evaluation is carried out
through practical works undertaken throughout the semester together with a final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Com as metodologias de ensino propostas pretende-se uma exposição dos conhecimentos, seguida da sua
consolidação através da aplicação em exemplos práticos. Nesse sentido coordenam-se nas diferentes
temáticas analisadas as várias formas de transmissão de conhecimento propostas: a exposição teórica, a
exemplificação e a aplicação prática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
With the proposed teaching methodologies an presentation of the concepts is followed by its consolidation
through the application their application in practical situations. To this end the, the different aspects addressed
are coordinated in terms of the various proposed ways of knowledge transmission: theoretical exposure,
exemplification and practical application.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Apontamentos da Disciplina (Disponibilizados na página da disciplina)
• João Negrão e Amorim Faria “ Projecto de Estruturas de Madeira” Publindústria 2009.
• Alfredo Dias, Helena Cruz, José Saporiti, João Custódio e Pedro Palma “Avaliação conservação e reforço de
estruturas de madeira “ Verlag Dashofer 2009 ISBN: 978-989-642-065-9
• STEP “STEP - Timber Engineering ”. First Edition Centrum Hout, The Netherlands, 1995.
• Wood Handbook - Forest products laboratory, United States Department of Agriculture
• Natterer, J., Herzog, T., Volz, M., “Construire en Bois 2” . Presses polytechniques et universitaires romandes,
Switzerland,1991
• EN 1990 EC0 : Bases para o dimensionamento estrutural
• EN 1991 EC1: Acções em Estruturas
• EN 1995 EC5: Dimensionamento de Estruturas de madeira
• EN 1996 EC6: Dimensionamento de Estruturas de Alvenaria

Mapa IX - Estruturas Metálicas / Steel Structures
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas Metálicas / Steel Structures
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Alberto Proença Simões da Silva - 42,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Aldina Maria da Cruz Santiago - 135
Rui António Duarte Simões - 67,5
Sandra Margarida da Silva Jordão Alves - 25
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Aldina Maria da Cruz Santiago - 135
Rui António Duarte Simões - 67,5
Sandra Margarida da Silva Jordão Alves - 25
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Uma visão global da complexidade envolvida no domínio das estruturas metálicas e mistas.
-Compreensão dos modelos teóricos e regulamentares aplicáveis à análise e dimensionamento de estruturas
metálicas.
- Conhecimentos específicos sobre a regulamentação europeia de dimensionamento de estruturas metálicas e
mistas – Eurocódigos 3 e 4.
-Capacidade para aplicação dos conhecimentos teóricos na resolução de problemas relativos à análise e ao
dimensionamento de estruturas metálicas e mistas.
-Capacidade de exposição escrita.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- An overview of the complexity involved in the field of steel and composite structures.
-Understanding of theoretical models and regulations applicable to the analysis and design of steel structures.
- Specific knowledge of European regulations on the design of steel and composite structures - Eurocodes 3 and
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

137/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

4.
-Ability to apply theoretical knowledge in solving problems related to analysis and design of steel and composite
structures.
- Capability of written exposure.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise de Estruturas Metálicas (1.0 ECTS) - Análise global de estruturas metálicas; análise de primeira
ordem / análise de segunda ordem; estabilidade da estrutura; imperfeições; comportamento das ligações;
classificação de secções; escolha do tipo de análise.
2. Dimensionamento de Elementos Estruturais (2.5 ECTS) – Tracção; plasticidade; flexão e esforço transverso
em elementos restringidos; torção; encurvadura; compressão; encurvadura lateral; flexão em elementos não
restringidos lateralmente; flexão composta; encurvadura por esforço transverso e aplicação de cargas
concentradas.
3. Análise e Dimensionamento de Ligações Metálicas (2.0 ECTS) – Introdução; ligações aparafusadas; ligações
por soldadura; o método das componentes; estudo de ligações correntes em estruturas metálicas.
4. Introdução ao Dimensionamento de Estruturas Mistas Aço-Betão (0.5 ECTS) – Ligação ao corte aço-betão;
lajes mistas; vigas mistas; pilares mistos e ligações mistas.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Structural analysis (1.0 ECTS) – Global analysis of steel structures; first-order analysis / second-order
analysis; structural stability; imperfections; behaviour of connections; cross-section classification; choice of
method of analysis.
2. Design of Steel Members (2.5 ECTS) – Tension; Plasticity; Bending and shear in restrained members; torsion;
buckling; compression; lateral-torsional buckling; unrestrained beams; bending and axial force.
3. Design of joints (2.0 ECTS) – bolted joints; welded joints; component method; moment resisting joints.
4. Introduction to the design of steel-concrete composite structures (0.5 ECTS) – shear connection; composite
beams.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O principal objectivo da disciplina consiste em fornecer aos alunos a capacidade para a concepção e cálculo de
estruturas metálicas e mistas aço-betão. Por conseguinte, o programa consiste na explicação dos requisitos
fundamentais estabelecidos no Eurocódigo 3 e 4, parte 1.1. Para além dos requisitos regulamentares, nas aulas
são fornecidos os conceitos teóricos de base, necessários ao bom entendimento dos procedimentos
regulamentares.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main objective of this course unit is to provide students the ability to design and calculation. Therefore, the
program consists in the explanation of the key requirements established in Eurocode 3 and 4, part 1.1. In
addition to regulation requirements, in the classes are provided the basic theoretical background, necessary to
a proper understanding of the regulation procedures.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: Apresentação de conceitos teóricos, modelos regulamentares e exemplos ilustrativos com
recurso a exposição oral e meios audio-visuais.
Aulas teórico-práticas: Trabalho autónomo dos alunos que organizam e desenvolvem os 4 trabalhos sob a
orientação do professor.
Aula prática: Trabalho autónomo dos alunos em laboratório experimental com orientação do professor.
Visita de estudo: Visita a obra
Avaliação contínua: Trabalhos nas aulas e fora das aulas + Exame
1 - Trabalhos:
- 4 trabalhos individuais (parcialmente nas aulas (10h), completados fora das aulas)
- Cotação total de 8 valores.
- Aproximadamente um trabalho por mês (Fevereiro, Março, Abril e Maio), com data e hora fixas de entrega
(papel e electrónico)
2 - Exame (época normal e recurso)
Exame com consulta limitada, com duração de 3h
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures: Presentation of theoretical concepts, normative models and illustrative examples
presented orally and using audio-visual resources.
Mixed theoretical/practical lectures: Supervised work for the 4 assignments.
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Practical lecture: Supervised laboratory work.
Field trip: visit to steelwork companies and construction works
Continuous evaluation: Course assignements + Exam
1 - Course assignement:
- 4 individual assignments (partially carried out during the contact hours (10h), finalized outside the contact
hours)
- Total score: 8/12.
- Approximately one assignment per month (February, March, April and May), with fixed dates for submission
(paper and electronic)
2 - Exam (2 possibilities)
Exam (using eurocodes), with a duration of 3h
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O dimensionamento de estruturas metálicas e mistas consiste num processo sequencial, mas iterativo,
envolvendo diversas fases: concepção, modelação, análise e dimensionamento, submetidas aos diversos
cenários de carga. No âmbito desta unidade curricular, os conceitos são leccionados segundo a ordem referida
acima. Nas aulas são resolvidos diversos exemplos ilustrativos para aprofundar os conceitos e evidenciar o
carácter iterativo do processo de dimensionamento completo de uma estrutura metálica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The design of steel and composite structures consists in a sequential but iterative process, involving several
phases: conception, modeling, analysis and design submitted to several load scenarios. In the scope of this
course unit the various concepts are taught in the order mentioned above. In the classes, several illustrative
examples are solved to deepen the concepts and highlight the iterative nature of the complete design process.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
-Simões, R., Manual de Dimensionamento de Estruturas Metálicas, 2nd ed., CMM Press, Coimbra, 2007.
-Simões da Silva, L, Simões, R. and Gervásio, H., Design of steel structures, ECCS Press & Ernst & Sohn,
Brussels, 2010.
-Santos, F. e Simões da Silva, L., Manual de Execução de Estruturas Metálicas, CMM Press, Coimbra, 2011.
-Simões da Silva, L. e Santiago, A. (eds.), “Manual de Ligações Metálicas”, cmm, Coimbra (2003).
-Faella, C., Piluso, V. and Rizzano, G., Structural steel semirigid connections: theory, design and software. CRC
Press LLC, 2000.
-Johnson, R.P., Composite structures of steel and concrete: Vol 1: Beams, columns, frames and applications in
buildings, 3rd edition, Blackwell, Oxford, 2004.
-Reis, A e Camotim, D., Estabilidade Estrutural, McGraw-Hill de Portugal, Lisboa, 2000.
- Chen, W.F. & Lui, E.M., Structural stability - Theory and implementation, Elsevier, New York, 1987.
-CEN, Eurocode 3 and 4

Mapa IX - Estruturas Metálicas II / Steel Structures II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas Metálicas II / Steel Structures II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui António Duarte Simões - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Transmitir os conhecimentos necessários para a concepção, análise e dimensionamento de estruturas em aço
ou mistas aço-betão, segundo a regulamentação europeia de projecto de estruturas, designadamente o
Eurocódigo 3 e o Eurocódigo 4. Nesta disciplina é também dada especial importância à fase de execução pois
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só o conhecimento profundo dos processos de fabricação, transporte e montagem das estruturas em aço,
permite ao projectista conceber estruturas mais eficientes e consequentemente mais económicas. É também
objectivo desta disciplina encorajar os alunos a usar ferramentas de cálculo automático.
Pretende-se o desenvolvimento de competências instrumentais (comunicação oral e escrita e capacidade para
resolver problemas), pessoais (raciocínio crítico) e sistémicas (aplicar na prática os conhecimentos teóricos e
desenvolvimento de autocrítica e auto-avaliação), essenciais para a concepção, análise e dimensionamento de
estruturas, em particular de estruturas em aço ou mistas aço-betão.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Transmit the knowledge necessary for the conception, analysis and design of steel structures or composite
steel-concrete structures, according to European regulations for structural design, including Eurocode 3 and
Eurocode 4. In this course unit, emphasis is also given to the execution stage, once only a deep knowledge of
manufacturing, transportation and erection processes allows to the designer the conception of more efficient
structures and therefore more economic structures. Another objective of this course unit is to encourage
students to use automatic calculation tools.
The aim is the development of instrumental skills (oral and written communication and problem solving),
personal (critical thinking) and systemic (apply in practice the theoretical knowledge and development of selfcriticism and self-assessment), essential for the conception, analysis and design of structures, in particular of
steel or steel-concrete composite structures
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos gerais de projecto de estruturas metálicas e mistas e regulamentação.
2. Bases de dimensionamento.
3. Concepção e modelação estrutural: pavilhões e estruturas industriais; edifícios habitacionais, de comércio e
serviços; parques de estacionamento e pontes.
4. Análise global de estruturas metálicas: análise global elástica e análise global plástica; análise de primeira
ordem e análise de segunda ordem; estabilidade da estrutura; imperfeições; comportamento das ligações;
classificação das secções.
5. Análise e dimensionamento de estruturas metálicas com secções esbeltas.
6. Corrosão e técnicas de protecção.
7. Dimensionamento ao fogo de estruturas metálicas e mistas.
8. Concepção, análise e dimensionamento de estruturas mistas aço-betão: ligação ao corte; vigas mistas; lajes
mistas; pilares mistos e ligações mistas.
9. Execução e controlo de qualidade em estruturas metálicas.
10. Visita de estudo.
6.2.1.5. Syllabus:
1. General concepts of design of steel and steel-concrete composite structures and regulation.
2. Bases of design.
3. Design and structural modeling: industrial structures; residential buildings; commercial and service
buildings; car parks and bridges.
4. Global analysis of steel structures: global elastic analysis and plastic global analysis, first-order analysis and
second-order analysis, structural stability; imperfections; behavior of joints; classification of cross-sections.
5. Analysis and design of steel structures with slender sections.
6. Corrosion and protection techniques.
7. Fire design of steel and composite structures.
8. Conception, analysis and design of steel-concrete composite structures: shear connection; composite
beams, composite slabs, composite columns and composite joints.
9. Execution and quality management in steel structures.
10. Study visit.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O principal objectivo da disciplina consiste em fornecer aos alunos a capacidade para a concepção, cálculo e
dimensionamento de estruturas em aço ou mistas aço-betão. Para além dos conceitos de análise e
dimensionamento, das regras de cálculo regulamentares, são abordados conceitos adicionais, tais como: a
durabilidade das estruturas metálicas (protecção anti-corrosão), o comportamento ao fogo, a execução
(fabricação, transporte e montagem). Para permitir uma visão prática do sector da construção metálica e mista,
o programa da disciplina inclui uma visita de estudo (fabrica e local de obra). De forma a atingir plenamente os
objectivos da disciplina, os alunos têm de desenvolver um ou dois trabalhos de projecto de estruturas
metálicas ou mistas aço-betão, incluindo memórias descritivas, notas de cálculo e desenhos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The main objective of this course unit is to provide students with the ability to concept, analysis and design of
steel or steel-concrete composite structures. In addition to the concepts of analysis, design and calculation
rules, additional concepts are treated, such as: the durability of steel structures (corrosion protection), fire
behavior, execution (manufacturing, transport and erection). To allow a practical view of the construction sector
of steel and composite structures, the syllabus includes a study visit (steelwork factory and a building site). In
order to fully achieve the objectives of the course unit, students must develop, along the semester, one or two
design works in steel or composite steel-concrete structures, including project specifications, calculation notes
and drawings.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrem em regime teórico-prático. Nas aulas são apresentados os conceitos teóricos e as
formulações regulamentares para o projecto de estruturas em aço ou mistas aço-betão. Em simultâneo são
resolvidos exemplos ilustrativos de aplicação. Os alunos têm uma participação activa em todo o processo
formativo pois têm de desenvolver integralmente trabalhos de projecto; estes trabalhos são desenvolvidos
parte durante as aulas e parte fora das aulas.
A avaliação dos alunos é feita com base na avaliação dos projectos desenvolvidos ao longo do semestre e que
incluem uma apresentação oral e defesa finais.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes run under theoretical and practical. In the classes are presented the theoretical concepts and the code
formulations for the design of steel and steel-concrete composite structures. Simultaneously, some illustrative
examples are solved. Students have an active participation throughout the training process, because they have
to develop full project works; part of this work is developed in classes and some outside of classes.
The assessment of students is based on the evaluation of the projects developed during the semester and it
includes a final presentation and defense.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O projecto de uma estrutura envolve diversas fases: concepção, modelação, análise e dimensionamento de
elementos e ligações. Em geral, a aplicação dos conceitos teóricos a casos práticos (como é o caso de
problemas de dimensionamento de estruturas) constitui a melhor forma de interiorizar esses mesmos
conceitos e de adquirir capacidade para os aplicar. Por conseguinte, no âmbito desta unidade curricular, os
alunos são obrigados a desenvolver um ou dois trabalhos de projecto, incluindo naturalmente todas as fases
referidas acima.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The project of a structure involves several phases: conception, modeling, analysis and design of elements and
joints. In general, the application of theoretical concepts in practical cases (such as problems of structural
design) is the best way to deep understand these concepts and to acquire the capacity to use them. Therefore,
in this course unit, students are required to develop one or two project works, including naturally all the phases
mentioned above.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Simões, R. A. D., Manual de Dimensionamento de Estruturas Metálicas, Editor A. Lamas, cmm – Associação
Portuguesa de Construção Metálica e Mista, 2ª Edição, Coimbra, 2007.
- Simões, L. A. P. S., Simões, R. and Gervásio, H., Design of Steel Structures, ECCS, Ernst Sohn, 2010.
- Trahair, N.S., Bradford, M. A., Nethercot, D. A. and Gardner, L., The Behaviour and Design of Steel Structures to
EC3, Fourth Edition, Taylor & Francis, London, 2008.
- Johnson, R. P., Composite structures of steel and concrete: Vol 1: Beams, columns, frames and applications in
buildings, 3rd edition, Blackwell , Oxford, 2005.
- Calado, L. e Santos, J., Estruturas Mistas de Aço e de Betão, IST Press, Lisboa, 2010.
- CEN (2005). EN 1993-1-1 - Eurocode 3: Design of Steel Structures, Part 1-1: General rules and rules for
buildings, Part 1.8: Design of joints
- CEN (2005). EN 1994-1-1 - Eurocode 4 - Design of Composite Steel and Concrete Structures, Part 1-1: General
rules and rules for buildings

Mapa IX - Física das Construções / Building Physics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Física das Construções / Building Physics
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Cortesão Godinho - 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Albino Vieira Simões - 157,5
Andreia Sofia Carvalho Pereira - 90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Nuno Albino Vieira Simões - 157,5
Andreia Sofia Carvalho Pereira - 90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Física das Construções tem como principal objectivo proporcionar aos estudantes a
oportunidade de se familiarizarem com os conhecimentos de base e a regulamentação nacional em vigor no
domínio da segurança e conforto em edifícios, nomeadamente nas áreas da Segurança contra Incêndios,
Térmica e Acústica.
Pretende-se que os alunos desenvolvam competências de síntese e análise, comunicação oral e escrita,
resolução de problemas, reflexão crítica, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos
teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective is to provide the students with knowledge in the fields of higrothermal behavior, fire safety
and acoustic behavior of buildings. The student learns theoretical concepts and contacts with current
regulations in those fields.
The student should acquire capabilities in synthesis and analysis, oral and written communication, problems
solving, critic reflection, autonomous learning, practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Exigências funcionais
2. Segurança contra riscos de incêndios
2.1. Qualificação dos materiais e elementos de Construção
2.2. Exigências de segurança contra riscos de incêndios e regras de qualidade
2.3. Regulamentação nacional de segurança contra incêndio
2.4. Técnicas de protecção dos elementos de construção contra o fogo
3. Comportamento Higrotérmico
3.1. Fenómenos de transferência de calor e de massa
3.2. Avaliação do risco de condensações
3.3. Regulamentação relativa ao desempenho termohigrométrico em edifícios
3.4. Ventilação natural de edifícios
3.5. Arquitectura bioclimática
3.6. Geometria de Insolação
4. Comportamento Acústico
4.1. Noções de acústica de edifícios
4.2. Isolamento e correcção acústica
4.3. Regulamentação relativa ao desempenho acústico de edifícios
6.2.1.5. Syllabus:
1. Functional requirements in buildings
2. Safety against fire hazards
2.1. Qualification of materials and construction
2.2. Requirements of security against fire hazards and quality rules
2.3. National legislation for fire safety
2.4. Technical measures for the protection of building elements against fire
3. Hygrothermal behavior of buildings
3.1. Heat and mass transfer
3.2. Assessment of moisture condensation risk
3.3. Regulations concerning thermal behaviour of buildings
3.4. Natural ventilation of buildings
3.5. Bioclimatic architecture
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3.6. Insolation geometry
4. Acoustic behavior of buildings
4.1. Notions of building acoustics
4.2. Sound insulation and acoustic conditioning
4.3. Regulations concerning acoustic behaviour of buildings
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como se verifica da observação dos conteúdos programáticos, a transmissão de conhecimentos incide
fundamentalmente nas três áreas definidas como prioritárias para esta unidade curricular: segurança contra
incêndio, comportamento termohigrométrico de edifícios e comportamento acústico de edifícios. Estas áreas
coincidem com as definidas nos objectivos da unidade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As can be seen from the observation of the syllabus, the transmission of knowledge focuses primarily on three
areas identified as priorities for the transmission of knowledge in this course: fire safety, hygrothermal
behaviour of buildings and acoustic behavior of buildings. These areas coincide with those defined in the
objectives defined for the unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na leccionação da disciplina, prevê-se a apresentação de conceitos teóricos e conhecimentos genéricos
relativos aos temas definidos no programa da disciplina, estudo de casos práticos e resolução de exercícios de
aplicação. No decorrer da disciplina, os alunos têm possibilidade de assistir a ensaios laboratoriais
apresentados nas aulas. A avaliação contempla os conteúdos teóricos e a componente prática. A avaliação é
realizada através de um exame teórico-prático (14 valores), complementada com trabalhos realizados nas
aulas práticas (6 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching of theoretical concepts and general knowledge concerning the issues set forth in the syllabus,
including case studies and practical application of problem solving. During the course, students are able to
observe some of the relevant laboratory presented in class. The evaluation includes a theoretical and a
practical component. The evaluation is performed through a theoretical-practical test (valued 14), supplemented
with and by the resolution of practical problems in the classroom (valued 6).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos indicados incluem a aquisição de conhecimentos teóricos, sobretudo relacionados com
conceitos físicos sobre os tópicos referidos, e uma componente de aplicação prática desses conceitos e da
regulamentação em vigor. Por esse motivo, é essencial, por um lado, garantir que essa transmissão de
conhecimentos ocorre nas aulas teórico-práticas, e por outro dar oportunidade aos alunos de aplicarem esses
conhecimentos e de se familiarizarem com a regulamentação em vigor nas aulas práticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The stated objectives include the acquisition of theoretical knowledge, specifically related to physical concepts
regarding the topics listed in the syllabus, and a component of practical application of concepts and regulations.
For this reason it is essential, firstly, to ensure that the transmission of knowledge occurs in theoreticalpractical classes, and, secondly, to give the students an opportunity to apply this knowledge and become
familiar with the national regulations in the practical classes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Piedade, A. Canha, Térmica de edifícios – modelização do comportamento energético de edifícios
• Rodrigues, A. Moret; Piedade,A. Canha, Higrotérmica e ventilação natural de edifícios: Humidade em Edifícios
• Gonçalves, H.; Graça, J. M., Conceitos bioclimáticos para os edifícios em Portugal, DGGE/IP-3E, Lisboa, 200.
• Regulamento de Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE) - Dec-Lei nº 80/06 de 4 de
Abril
• Watson, Donald, La casa solar: diseño y construccion, Madrid: Hermann Blume, 1985
• Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios, Dec-Lei nº.220-2008 de 12 de Novembro
• Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios, Portaria n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro
• Vila Real, P., Incêndio em Estruturas Metálicas. Cálculo Estrutural, Edições Orion, Amadora, 2003
• Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios - Dec-Lei n.º 96/2008 de 9 de Junho
• Tadeu, António; Mateus, Diogo, Comportamento acústico de edifícios, 2001
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Mapa IX - Física Geral I / General Physics I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Física Geral I / General Physics I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Davide de Sousa e Sampaio dos Aidos - 165
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alexandra Albuquerque Faria Pais - 120
Maria Benilde Faria de Oliveira e Costa - 97,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alexandra Albuquerque Faria Pais - 120
Maria Benilde Faria de Oliveira e Costa - 97,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: aprendizagem dos principais conceitos, princípios e equações da Mecânica e dos fenómenos
ondulatórios; aplicação da matéria aprendida à resolução de problemas práticos.
Competências: capacidade para compreender uma grande diversidade de fenómenos característicos da
Engenharia em termos das teorias que, em última análise, explicam esses fenómenos. Preparação básica para
melhor compreender as disciplinas da especialidade.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: learning the main concepts, principles and equations of Mechanics and wave phenomena;
application of this knowledge to solving practical problems.
Competences: ability to understand a great diversity of phenomena in Engineering in terms of the theories that
ultimately explain those phenomena. Basic preparation for more advanced courses.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Mecânica
a) Cinemática de uma partícula
Posição, velocidade e aceleração. Aceleração normal e aceleração tangencial. Movimento curvilíneo e
movimento circular. Movimento relativo.
b) Dinâmica de uma partícula
Leis de Newton. Momento linear, momento angular, energia cinética, trabalho, forças conservativas, energia
potencial e energia mecânica.
c) Dinâmica de um sistema de partículas
Centro de massa, momento angular e energia. Referencial centro de massa.
d) Corpo rígido
Número de graus de liberdade. Equilíbrio e movimento. Momento de inércia. Energia.
2. Fenómenos ondulatórios
Função de onda e equação de onda. Interferência, reflexão, refracção e difracção. Lei de Huygens. Efeito
Doppler.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Mechanics
a) One particle kinematics
Position, velocity and acceleration. Normal acceleration and tangential acceleration. Curved motion and circular
motion. Relative motion.
b) One particle dynamics
Newton’s laws. Linear momentum, angular momentum, kinetic energy, work, conservative forces, potential
energy and mechanical energy.
c) Dynamics of a system of particles
Centre of mass, angular momentum and energy. Centre of mass reference frame.
d) Rigid body
Number of degrees of freedom. Equilibrium and motion. Moment of inertia. Energy.
2. Wave phenomena
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Wave function and wave equation. Interference, reflection, refraction and diffraction. Huygens’ law. Doppler
efect.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da unidade são a aprendizagem das matérias que constam dos conteúdos programáticos, pelo
que existe coerência entre objectivos e conteúdos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit´s objectives are the learning of the subjects included in the syllabus. Hence the coherence between
them.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais e com a resolução de
alguns exercícios práticos que preencham todas as necessidades de enquadramento dos alunos para com a
matéria. Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam
alguns exercícios de aplicação prática. A avaliação consiste em exame final ou, em alternativa, em avaliação
contínua, efectuada em moldes a definir no início das aulas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures where a detailed description of the concepts, theories and theorems is provided. Some problems are
also solved to illustrate the practical applications of the theory. Problem classes where the students solve
practical problems with a teacher’s guidance. The students may be evaluated throughout the semester or may
sit for a final examination. The requirements for the continuous assessment are defined at the beginning of the
semester.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia consiste no ensino teórico e na orientação na resolução de problemas práticos. Esta
metodologia é coerente com os objectivos de aprendizagem teórica da matéria e capacidade de realizar a sua
aplicação prática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology consists of theoretical teaching and guidance in the solution of practical problems. This is
consistent with the unit’s objectives of learning the theory and applying it in solving practical problems.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Costa, Maria Margarida Ramalho R. e Maria José B. Marques de Almeida. Fundamentos de Física. 2ª ed.
Coimbra: Almedina, 2004.
Alonso, Marcelo e Edward J. Finn. Física: um curso universitário, Vol. 1: Mecânica. São Paulo: Edgard Blucher,
1981.
Tipler, Paul A. e Gene Mosca. Física para Cientistas e Engenheiros, Vol. 1: Mecânica, Oscilações e Ondas,
Termodinâmica, São Paulo: LTC, 2009.

Mapa IX - Física Geral II / General Physics II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Física Geral II / General Physics II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Davide de Sousa e Sampaio dos Aidos - 120
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Emília de Oliveira Quinta Ferreira - 45
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Emília de Oliveira Quinta Ferreira - 45
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos: aprendizagem dos principais conceitos, princípios e equações do Electromagnetismo e da
Termodinâmica; aplicação da matéria aprendida à resolução de problemas práticos.
Competências: capacidade para compreender uma grande diversidade de fenómenos característicos da
Engenharia em termos das teorias que, em última análise, explicam esses fenómenos. Preparação básica para
melhor compreender as disciplinas da especialidade.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: learning the main concepts, principles and equations of Electromagnetism and Thermodynamics;
application of this knowledge to solving practical problems.
Competences: ability to understand a great diversity of phenomena in Engineering in terms of the theories that
ultimately explain those phenomena. Basic preparation for more advanced courses.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Electromagnetismo
a) Electrostática
Carga eléctrica e lei de Coulomb. Força eléctrica, energia potencial eléctrica, campo eléctrico e potencial
eléctrico. Lei de Gauss. Condutores e condensadores. Dieléctricos.
b) Corrente contínua
Resistência e lei de Ohm. Efeito Joule. Leis de Kirchhoff.
c) Electromagnetismo
Leis de Biot-Savart, de Laplace, de Ampere e de Lenz. Indução.
2. Termodinâmica
Temperatura e lei zero. Gás perfeito. Transições de fase. Transformações reversíveis e trabalho quase
estático. Calor, energia interna e primeira lei. Capacidade térmica e calor latente. Transferência de calor. Ciclo
de Carnot e máquinas térmicas. Entropia e a segunda lei.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Electromagnetism
a) Electrostatics
Electrical charge and Coulomb’s law. Electrical force, electrical potential energy, electrical field and electrical
potential. Gauss’s law. Conductors e condensers. Dielectrics.
b) Direct current
Resistance and Ohm’s law. The Joule effect. Kirchhoff’s laws.
c) Electromagnetism
Biot-Savart, Laplace, Ampere and Lenz’s laws. Induction.
2. Termodynamics
Temperature and the zeroth law. The perfect gas. Phase transitions. Reversible transformations and quasistatic
work. Heat, internal energy and the first law. Heat capacity and latent heat. Heat transfer. Carnot cycle and the
heat engine. Entropy and the second law.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos da unidade são a aprendizagem das matérias que constam dos conteúdos programáticos, pelo
que existe coerência entre objectivos e conteúdos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The unit´s objectives are the learning of the subjects included in the syllabus. Hence the coherence between
them.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais e com a resolução de
alguns exercícios práticos que preencham todas as necessidades de enquadramento dos alunos para com a
matéria. Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam
alguns exercícios de aplicação prática. A avaliação consiste em exame final ou, em alternativa, em avaliação
contínua, efectuada em moldes a definir no início das aulas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures where a detailed description of the concepts, theories and theorems is provided. Some problems are
also solved to illustrate the practical applications of the theory. Problem classes where the students solve
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practical problems with a teacher’s guidance. The students may be evaluated throughout the semester or may
sit for a final examination. The requirements for the continuous assessment are defined at the beginning of the
semester.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia consiste no ensino teórico e na orientação da resolução de problemas práticos. Esta
metodologia é coerente com os objectivos de aprendizagem teórica da matéria e capacidade de realizar a sua
aplicação prática.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology consists of theoretical teaching and guidance in the solution of practical problems. This is
consistent with the unit’s objectives of learning the theory and applying it in solving practical problems.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Costa, Maria Margarida Ramalho R. e Maria José B. Marques de Almeida. Fundamentos de Física. 2ª ed.
Coimbra: Almedina, 2004.
Güémez, Julio, Fiolhais, Carlos e Fiolhais, Manuel. Fundamentos de Termodinâmica do Equilíbrio. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1998..
Tipler, Paul A. e Gene Mosca. Física para Cientistas e Engenheiros, Vol. 1: Mecânica, Oscilações e Ondas,
Termodinâmica, São Paulo: LTC, 2009.
Tipler, Paul A. e Gene Mosca. Física para Cientistas e Engenheiros, Vol. 2: Electricidade e Magnetismo, Óptica,
São Paulo: LTC, 2009.

Mapa IX - Fundações / Foundations
6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundações / Foundations
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Cunha Matos Lopes Pinto - 60
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Carlos Duarte Grazina - 67,5
António Alberto Santos Correia - 67,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Carlos Duarte Grazina - 67,5
António Alberto Santos Correia - 67,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Expor os alunos aos conceitos fundamentais sobre a conceção e o dimensionamento de fundações superficiais
e profundas. Inclui-se nestes conceitos a definição criteriosa da campanha de prospeção que suporta a decisão
tomada. No final do semestre os alunos deverão ter adquirido competências na análise, conceção e projeto de
fundações.
Ao nível das competências genéricas, pretende-se que os alunos desenvolvam competências de análise e
síntese, de resolução de problemas, de capacidade de decisão, de raciocínio crítico e de aplicação na prática
dos conhecimentos teóricos. São também consideradas relevantes as competência de comunicação oral e
escrita, de aprendizagem autónoma e de preocupação com a qualidade do seu trabalho.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Present the students to the fundamental concepts on design and analysis of shallow and deep foundations.
These concepts include the thorough definition of the subsurface exploration program with the objective of
supporting the design.
By semester’s end, the students shall have acquired competences on analysis and design of foundations.
Regarding generic competencies, the unit aims that the students develop analysis and syntheses skills,
problem solving competences, decision capacity, critic thought and use of theoretical concepts on practical
situations. Besides these, competences on oral a written communication, self-learning and emphasis on quality
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are also pursued.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Prospeção
Ensaios In-Situ: amostragem; ensaios SPT, CPT, penetrómetros dinâmicos, corte rotativo, sísmico entre-furos,
carga em placa, dilatómetro de Marcheti, pressiómetros.
2. Fundações superficiais
Tipologia; capacidade de carga; estimativa de assentamentos.
3. Fundações profundas
Técnicas construtivas; capacidade de carga de uma estaca isolada; ensaios de carga; ensaios de integridade;
capacidade de carga de um grupo de estacas; assentamento de uma estaca isolada; assentamentos de grupos
de estacas; estacas sob acções horizontais.
4. Patologias de fundações
6.2.1.5. Syllabus:
1. Subsurface exploration
In-situ testing: sampling; SPT, CPT, dynamic probing, vane test, cross-hole seismic test, plate load test,
Marcheti dilatometer, pressuremeters.
2. Shallow foundations
Types of foundations; bearing capacity; settlements analysis.
3. Deep foundations
Construction techniques; bearing capacity of a single pile; load tests; integrity tests; bearing capacity of pile
groups; settlements of a single pile and pile groups; piles under lateral loads.
4. Pathologies of foundations.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram selecionados em estreita ligação com os objetivos expostos. De modo a
desenvolver competências de análise, conceção e dimensionamento de fundações é introduzido o tópico da
caracterização geológico-geotécnica e a sua ligação à escolha do sistema de fundação. Os temas
subsequentes, permitem ao aluno apreender os aspetos mais relevantes sobre o comportamento das
fundações superficiais. Quanto às fundações profundas, são inicialmente apresentados os diversos métodos
construtivos, com ênfase particular nas técnicas mais utilizadas na actualidade. Segue-se o cálculo da
capacidade axial das estacas isoladas e a sua determinação através de ensaios de carga. São referidos os
ensaios de integridade, o comportamento de grupos de estacas, a sua capacidade de carga e os
assentamentos são apresentados com o detalhe adequado à sua compreensão. A apresentação das patologias
associadas às fundações permite aprender com os erros e fazer uma síntese da matéria.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subjects selected for this curricular unit are in direct relation with the objectives presented. In order to
develop competences of analysis, conception and design of foundations, the topic of geologic-geotechnical
characterization is introduced and its relation to the choice of the foundation type. The subsequent topics
provide the students with knowledge required to grasp the most relevant aspects regarding the behavior of
shallow foundations. Regarding deep foundations, the constructive methods are introduced, with emphasis on
the techniques more frequently used. It is followed by the calculation of axial pile capacity and its assessment
through load tests. Integrity tests are also covered, followed by the behavior of pile groups, their capacity and
settlement are presented with the detailing adequate to the understanding of the issues. The presentation of
pathologies associated to foundations is a way to learn with past error and make a syntheses of the subjects
covered.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais relacionadas com o
comportamento das fundações superficiais e profundas. São apresentados casos concretos dando-se relevo à
execução dos ensaios in-situ e aos métodos construtivos de fundações. Resolução de problemas durante a
exposição.
Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam alguns dos
exercícios que constam das fichas da disciplina.
Os alunos são avaliados através da realização de 2 mini-testes durante as aulas teóricas (30%) + exame final
(70%) ou de exame final (100%). É atribuída a melhor das duas classificações. Os alunos que obtenham uma
classificação superior a 16 valores terão de se submeter a um exame oral para defenderem a sua
classificação. A classificação final após oral pode ser superior à do exame.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes, where the concepts, principles and fundamental theories related to the behavior of shallow
and deep foundations are presented with detail. Real cases are presented and special focus is given to the
planning and execution of in-situ tests and the constructive methods of foundations. Problems are solved during
the presentation.
Theoretical-Practical classes where the students solve problems proposed in the class notes, under
supervision from the professor,
Students are evaluated through two testes (in class) (30%) + exam (70%) or exam (100%). The best grade from
these two is attributed.
Students obtaining a final classification above 16/20 have an oral exam to defend or improve the final grade.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino adotada é considerada adequada para a compreensão dos assuntos introduzidos nas
aulas teóricas, onde a apresentação das matérias é seguida pela resolução de problemas de modo a facilitar a
sua apreensão pelos alunos. Nas aulas teórico-práticas a ênfase é posta no trabalho autónomo dos alunos,
através da resolução de problemas propostos, com a orientação do docente. Deste modo, os alunos
desenvolvem competências de resolução de problemas, raciocínio crítico e de aplicação na prática dos
conhecimentos teóricos.
A avaliação através de dois mini-testes, resolvidos durante as aulas teóricas, têm como objectivo estimular os
alunos no acompanhamento das matérias leccionadas e testar os seus conhecimentos, para além de
permitirem a atribuição da melhor das duas notas referidas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology adopted is considered adequate for the comprehension of the subject introduced on
the theoretical classes. In these classes the presentation of the subjects is followed by the solution of problems,
thus making the understanding of the topics easier to the students. During the theoretical and practical classes
emphasis is placed on the autonomous work by each student, through the resolution of problems proposed, with
the guidance of the teacher. This way, the students develop competences on the solution of problems proposed,
critical thought and practical application of the theoretical concepts.
The evaluation through two mini-tests, solved during theoretical classes has the objective of stimulating the
students on the following of the subjects taught and also test their knowledge. They also allow the attribution of
the better of the two composed grades.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Pinto, P.L. (2011) – Apontamentos sobre Fundações, DEC-FCTUC.
• Matos Fernandes, M. (2011) – Mecânica dos Solos: Introdução à Engenharia Geotécnica, Vol. 2, Edições FEUP.
• Coduto, D.P. (2001), Foundation Design: Principles and Practices, 2nd ed., Prentice Hall.

Mapa IX - Geologia da Engenharia / Engineering Geology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geologia da Engenharia / Engineering Geology
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário de Oliveira Quinta Ferreira - 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando Antunes Gaspar Pita - 45
Fernando Pedro Ortega Figueiredo - 45
João António Mendes Serra Pratas - 45
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Fernando Antunes Gaspar Pita - 45
Fernando Pedro Ortega Figueiredo - 45
João António Mendes Serra Pratas - 45
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

149/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

Fornecer aos alunos os conhecimentos de geologia fundamentais para a execução de obras de engenharia.
Metodologia, princípios e objectivos dos estudos geológicos e geotécnicos aplicados a vários tipos de obras.
Interacções entre a geologia, as obras de engenharia, os materiais geológicos e o ambiente.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the students with fundamental knowledge of the geology concerning the execution of engineering
works. The bases, objectives and methodology of the geological and geotechnical studies, applied to various
kinds of engineering works is presented. Interactions between the geology, engineering works, geological
materials and environment.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Relação entre a geologia e a engenharia civil.
Introdução à origem, à evolução e à estrutura da Terra.
Processos superficiais: alteração das rochas, formação dos solos, processos de erosão transporte e
deposição.
Tipos de rochas e minerais que as constituem.
Mapas geológicos e geotécnicos. Elementos estruturais dos terrenos relevantes para as obras de engenharia.
Métodos e técnicas de prospecção e ensaios.
A geologia de engenharia de grandes obras de engenharia (e.g. taludes, barragens, obras lineares, obras
subterrâneas). Geologia e ambiente (riscos geológicos e problemas ambientais resultantes das obras de
engenharia).
Identificação macroscópica de minerais e de rochas.
Leitura e interpretação de cartas geológicas.
Cortes geológicos e cortes geotécnicos interpretativos.
6.2.1.5. Syllabus:
Relation between geology and civil engineering.
Introduction to the origin, evolution and structure of the Earth.
Surface processes: weathering, soil formation, transport processes erosion and deposition.
Types of rocks and their minerals.
Geological and geotechnical maps. Structural elements of the groundmass, with relevance to the engineering
works.
Methods and techniques of prospection and testing.
The engineering geology of large engineering projects (eg: embankments, dams, linear works, underground
works). Geology and Environment (geohazards and environmental problems resulting from engineering works).
Macroscopic identification of minerals and rocks. Reading and interpretation of geological maps. Geological and
geotechnical cross sections.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A formação dos alunos em geologia é muito diversa, sendo necessário dar uma preparação de base que lhes
permita entender as várias facetas de Geologia de Engenharia, passando-se posteriormente à apresentação de
assuntos mais específicos relacionados com a interacção entre a geologia e as obras de engenharia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The background of the students in geology is very diverse, being necessary to teach basic subjects allowing the
students to understand the various facets of Engineering Geology. Later in the course, issues that are more
specific, related to the interaction between geology and the engineering works are presented.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais. Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, se
familiarizem com as cartas geológicas, com os materiais geológicos (rochas e minerais) e com exercícios de
aplicação da Geologia de Engenharia. A avaliação é feita globalmente no exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with detailed exposition, using visual aids, presenting the concepts, principles and theories.
Theoretical-practical classes in which the students, with the guidance of teachers, become familiar with
geologic maps, with the geological materials (rocks and minerals) and applied exercises of Engineering
Geology. The evaluation is made on the final exam.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Procura-se que os alunos aprendam os principais conceitos e técnicas da geologia com interesse para a
Engenharia Civil. Para tal há que apresentar os princípios e conceitos fundamentais em geologia, o que muitas
vezes parece pouco cativante para os alunos de engenharia civil. A apresentação de diversos casos de obra, e
de casos práticos, permite melhorar a integração da formação geológica na prática de engenharia ministrada
aos alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that the students learn the key concepts and techniques of geology useful for Civil Engineering.
For this purpose, it is necessary to introduce the principles and concepts of geology, which often present low
attraction to the civil engineering students. The presentation of many case studies improves the integration of
the geological formation in the engineering practice, which is taught to the students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Blyth, F.G.H., de Freitas, M.H. “A Geology For Engineers” (7ª edition). Edward Arnold, London.
- González de Vallejo, L. (2004) "Ingeniería Geológica" - Pearson Educácion, S.A., Madrid.
- Problemas práticos da disciplina de Geologia da Engenharia - Engª. Civil
- Castilho, Ana M. A., “Cartas topográficas e geológicas. Uma introdução ao seu estudo”
- Castilho, Ana M. A., (2002) “Propriedades Físicas dos Minerais”

Mapa IX - Geologia Estrutural / Structural Geology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geologia Estrutural / Structural Geology
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Carlos da Silva Coelho Lopes - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Iniciação ao uso de uma linguagem e de uma metodologia de análise das características e
estádios de deformação das rochas e dos maciços rochosos. Iniciação ao estudo do
comportamento mecânico e à análise da arquitectura dos materiais rochosos. Iniciação à
organização e interpretação de modelos em Geologia.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to the use of a language and a methodology for analysis of characteristics and
stages of deformation of rocks and rock masses. Introduction to the study of
mechanical behavior and analysis of the architecture of rocky materials. Introduction to
the organization and interpretation of geological models.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I-Estruturas não tectónicas.
II-A mecânica das rochas: conceito de tensão; noção de deformação; análise da deformação; medida da
deformação.
III-Comportamento mecânico dos materiais rochosos:
III.1-Deformação frágil: fracturas, diaclases e falhas; o domínio da fracturação geológica; mecanismos da
fracturação; classificações; relação das fracturas com outras estruturas geológicas.
III.2-Deformação dúctil: dobramentos; descrição das dobras; classificações; reconhecimento e análise dos
dobramentos; análise cinemática (mecanismos) dos dobramentos.
IV-Foliações e lineações impostas pela deformação: relação entre clivagem, lineação e dobramento; a
geometria dos dobramentos sobrepostos.
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V-Técnicas elementares de Geologia Estrutural: construção e análise de mapas de contorno estrutural;
métodos de análise gráfica e geométrica em cartas geológicas; uso da projecção estereográfica em Geologia;
o diagrama de Mohr da tensão.
6.2.1.5. Syllabus:
I-Non-tectonic structures.
II-Rock mechanics: concept of stress and strain/deformation; strain analysis; measures of strain.
III-Mechanical behavior of rock materials:
III.1-Brittle deformation: fractures, joints and faults; the domain of geological fracturing and faulting; mechanics
of fracturing and faulting; classifications; association of fractures/faults with other geological structures.
III.2-Ductil deformation: folds; the description of folds; classifications; recognition and analysis of folds;
kinematic analysis of folds.
IV-Foliations and lineations imposed by deformation: relationship between cleavage, lineation and folds;
overlapping folds.
V-Elementary techniques of structural geology: construction and analysis of contour maps; methods of graphic
and geometric analysis of geological maps; use of stereographic projections in geology; the Mohr circle stress
diagram.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular constitui a base para o conhecimento da deformação dos materiais rochosos que
ocorrem na crosta terrestre, e dos processos responsáveis por tais deformações. Procura compreender a
deformação das rochas a escalas muito diferentes, desde o milhar de quilómetro (movimentos de placas
tectónicas) à dimensão do cristal, utilizando valências de áreas do conhecimento como a Petrologia, a
Tectonofísica, a Estratigrafia e a Física. Por outro lado, o conhecimento da estrutura das rochas é importante
para a resolução de problemas em áreas como a Hidrogeologia, a Geologia Mineira e Económica e a Geologia
de Engenharia. Considerando a sua larga abrangência, esta unidade curricular assenta num conjunto de
generalidades essenciais à formação científica e técnica dos estudantes de engenharia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This curricular unit constitutes the base of the knowledge of the rock deformation that occur in the Earth’s crust,
and the processes behind such deformations. Structural Geology seeks to understand the rocks deformation at
very different scales, from the thousands of kilometres (plate tectonic movements) to the crystal size, using the
knowledge of other scientific areas as Petrology, Stratigraphy, Tectonophysics and Physics. Furthermore, the
knowledge of the rock structures is important for resolving problems in areas such as Mining and Economic
Geology, Hydrogeology and Engineering Geology. Considering its large range, this curricular unit is based on a
set of generalities essential in the scientific and technical formation of engineering students.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, com recurso essencialmente a meios audiovisuais, dos conceitos,
princípios, modelos e teorias fundamentais à compreensão e domínio de uma linguagem própria da Geologia
Estrutural. Análise de situações que ilustrem e exemplifiquem casos de referência.
Aulas teórico-práticas onde os alunos contactam com técnicas de representação e análise geológica.
Saída de campo para observação de estruturas geológicas em afloramento. Os alunos poderão desenvolver as
metodologias da análise geométrica e cinemática das estruturas observadas.
A avaliação consiste em exame final (70%) e mini-testes (30%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes: detailed explanation, using multimedia resources, of concepts, basic principles, models
and fundamental theories of Structural Geology. Analysis of situations that illustrate reference cases.
Theoretical and practical classes: where the students contact with techniques of geological analysis and
representation.
Field trip for outcrop observations of geological structures. In the field the students will develop methodologies
of geometric and kinematic analysis.
The evaluation consists in final exam (70%) and mini-tests (30%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Considerando a natureza específica da unidade curricular, as metodologias de ensino propostas são
reforçadas no método expositivo da componente teórica.
Os conhecimentos teóricos adquiridos serão fundamentais no estudo prático e experimental: identificação e
caracterização dos múltiplos exemplos de deformação de rochas e regiões.
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As saídas de campo permitem uma apreensão da verdadeira dimensão das estruturas geológicos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that this curricular unit is based on specific concepts and theories the teaching methodologies are
reinforced by use of the expository method of theoretical component.
Theoretical knowledge acquired will be necessary in the practical and experimental studies: identification and
characterization of the several examples of deformation of rocks and regions.
The field works allow a good perception to the student of the real dimension of geological materials.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Davis, G.H: & Reynolds, S.J. – Structural Geology of Rocks and Regions (1996)
Lopes, F. C. & Sousa, M. B. – Elementos de Geologia Estrutural e Tectónica (1996)-Publicação Interna do DCT
Hatcher Jr., R.D. – Structural Geology, Principles, Concepts and Problems (1995)
Marshak, S & Mitra, G. – Basic Methods of Structural Geology (1988)
Twiss, Robert J. & Moores, E.M., Structural Geology (1992).

Mapa IX - Gestão de Empreendimentos / Project Management and Evaluation
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Empreendimentos / Project Management and Evaluation
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel Coutinho Rodrigues - 30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Bruno Filipe Lopes dos Santos - 130
Arminda Maria Marques de Almeida - 90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Bruno Filipe Lopes dos Santos - 130
Arminda Maria Marques de Almeida - 90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de conhecimentos relevantes ligados aos princípios de gestão e avaliação de projectos de grandes
infraestruturas de engenharia, incluindo os princípios e as respectivas aplicações em vários domínios da
engenharia civil.
Domínio de metodologias de avaliação incluindo:
- avaliação económico-financeira
- avaliação ambiental
- análise de custos-benefícios
- análise multicritério.
Transmissão da necessidade da consideração das preocupações da sustentabilidade na realização de todos os
projectos de engenharia.
Capacidade para a utilização de métodos de avaliação e software dedicado à gestão de projectos de
engenharia civil.
Capacidade para exposição escrita e oral.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Presenting sound principles and developing high-level skills of management and evaluation of large civil
engineering projects. That includes: engineering economics, environmental evaluation, cost-benefit analysis
and multicriteria analysis.
Presenting scientific methods of project evaluation, including:
- engineering economics
- environmental evaluation
- cost-benefit analysis
- multicriteria analysis.
Awareness of the need to consider sustainability concerns in all civil engineering projects.
Development of skills aimed at using adequate project evaluation methods and software.
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Development of skills related to adequate oral and written communication.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Gestão de projectos. Estrutura da equipa do projecto. Actuais desafios na gestão de projectos (e.g.,
sustentabilidade e desenvolvimento sustentável). Funções do gestor de empreendimento nas diversas fases do
empreendimento.
Avaliação formal de Empreendimentos. Métodos e critérios de avaliação. Avaliação económico-financeira.
Avaliação ambiental. Análise de custos-benefícios. Avaliação multicritério. Exemplos práticos: estradas,
barragens, pontes, complexos habitacionais, parques de estacionamento, renovação urbana, concursos
públicos, etc.
Gestão Integrada. Análise de um empreendimento de engenharia como sistema complexo. Identificação dos
subsistemas e sua estruturação. Desagregação e análise de recursos e custos. Hierarquização e análise das
componentes financeiras e materiais. Planeamentos: temporal, financeiro e de recursos. Gestão de fluxos de
recursos financeiros e materiais. Integração planeamento/execução/controlo. Uso de software. Simulação de
cenários em computador.
6.2.1.5. Syllabus:
Principles of project management - a systematic approach. The modern challenges of project management (e.g.,
sustainability and sustainable development). The project team structure. The Project manager functions.
Methodologies for evaluating civil engineering projects taking into consideration their typical characteristics:
large-scale, long-lived, involving many economic, financial, social, and environmental dimensions.
Financial evaluation. Cost-Benefit analysis. Environmental evaluation. Multicriteria evaluation.
Analysis of major civil engineering projects. Project subsystems and structure. Resources and costs. Time
planning. Financial planning. Resource planning. Project control techniques. Cost, time and performance control.
Cash-flow control. Resource flow management. Integrated project management techniques. Project
management software. Computer-based simulation of project examples.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para concretizar os objectivos de excelência do curso foram tidos em consideração os seguintes aspectos na
organização desta Unidade Curricular, os quais se encontram nos programas de disciplinas similares das mais
prestigiadas universidades do mundo:
- conteúdos programáticos adoptando uma abordagem fortemente baseada em conhecimentos de Análise de
Sistemas aplicados à gestão e avaliação de projectos de engenharia;
- desenvolvimento de diversas metodologias científicas de avaliação (económico-financeira, ambiental, custosbenefícios, multicritério);
- consideração em simultâneo de múltiplas dimensões, em geral conflituantes entre si, no processo de
avaliação usando modelos adequados;
- aplicação a problemas práticos de projectos em diversos domínios da engenharia civil.
- utilização de software de gestão de projectos, específico para engenharia civil.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To achieve the course goal of excellence, the following aspects (also existing in the most prestigious
universities across the world) were taken into account in the organization of this Curricular Unit:
- programmatic content taking a strong focus on System Analysis applied to project management and
evaluation;
- development of scientific evaluation methodologies for project management (financial, environmental, costbenefit, multicriteria);
- simultaneous consideration of multiple conflicting dimensions in the evaluation process;
- application to real project problems in the different civil engineering domains;
- usage of modern tools (civil engineering project management software).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, teorias e
ferramentas fundamentais. Nas aulas teórico-práticas, resolução de exercícios práticos que preencham todas
as necessidades de enquadramento dos alunos com a matéria. Utilização de software de gestão de
empreendimentos de engenharia.
Para avaliação, cada aluno fará um trabalho com a simulação de um empreendimento e aplicação de métodos
formais de avaliação de projectos (relatório, apresentação e defesa oral = 35%), e um exame escrito (65%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with the help of audiovisual media where concepts, principles and theories are presented in detail.
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Practical exercises that meet all the needs of students are solved, with guidelines provided.
Assessment of students involves the undertaking of individual assignments including the production and handin of the respective reports, and oral presentation subjected to questions where knowledge transmitted during
the course is also evaluated.
The final evaluation considers both the final exam (65%), and the individual course work covering the simulation
of an engineering project including the application of formal evaluation methods (case study report, oral
presentation & discussion = 35%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O potencial científico, pedagógico e técnico-profissional existente, com elevada exposição e reconhecimento
nacional e internacional neste domínio científico proporcionam garantias de adequação e coerência nas
metodologias de ensino adoptadas. Estas propõem uma conciliação entre os modelos pedagógicos tradicionais
centrados no docente e expressas através de ensino magistral, e modelos de pedagogia activa centrados no
aluno privilegiando a resolução de exercícios nas aulas teórico-práticas, tendo em consideração os objectivos
da unidade curricular e do ciclo de estudos em que insere.
Exercícios práticos ligados à matéria teórica, baseada em metodologias científicas e métodos de
gestão/avaliação de projectos adequados, asseguram a aquisição de competências na resolução de problemas
concretos, envolvendo projectos diversificados: estradas, barragens, pontes, renovação urbana, etc. Software
específico de gestão de projectos de engenharia possibilita simulações de situações realistas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The existing scientific, educational, technical and professional potential, with high national and international
exposure and recognition in the scientific domain, ensures the adequate coherence of the adopted teaching
methodologies. The teaching methods adopted propose to balance the lecturer-centered traditional pedagogical
models and expressed through class lecturing, and models of active student-centered teaching (focusing on
discussions, tutorials, and the solution of practical problems) taking into account the objectives of the course.
Solving practical examples related with the theoretical matter ensures the acquisition of competences required
to solve real problems with well-established scientific methodologies. The applied component related to the civil
engineering reality is ensured with practical project management examples addressing several fields such as:
dams, roads, bridges, urban renovation, etc. Simulation of projects is undertaken with project management
software.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Abecassis,F; Cabral,N. - Análise Económica e Financeira de Projectos, 4ª ed., Fund. Calouste Gulbenkian,
2008.
- Coutinho-Rodrigues, J. - Aplicações da Teoria de Sistemas - 6ª ed., Ediliber, 2009.
- Coutinho-Rodrigues, J. - Gestão de Empreendimentos - A Componente de Gestão da Engenharia, Ediliber, 2003
- Kerzner, H. - Project Management - A Systems Approach to Planning, Sched. and Controlling,10th ed.Wiley,
2009
- Meredith, J.; S.Manter - Project Management: A Managerial Approach, Wiley, 8th ed., 2011
- Project Management Institute - A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI, 2008
- Revelle, C.; E.Whitlatch; J. Wright. - Civil and Environmental Systems Engineering, 2nd ed., Prentice Hall, 2004
- Revelle, C.; A.McGarity - Design and Operation of Civil and Environmental Engineering Systems, Wiley, 1997
- Schwalb, K. - Introduction to Project Management, 2nd ed., Cengage Learning, 2008
- Twort, A.; J.Rees - Civil Engineering Project Management, 4rd ed., 2004

Mapa IX - Gestão Integrada de Recursos Hídricos / Integrated Water Resources Management
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão Integrada de Recursos Hídricos / Integrated Water Resources Management
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Conceição Morais de Oliveira Cunha - 45,2
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida - 22,3
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida - 22,3
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facultar aos alunos
- o conhecimento dos conceitos, metodologias e instrumentos de gestão da água numa perspectiva integrada
- a compreensão das vertentes sociais, económicas, ambientais, tecnológicas, legais e políticas do processo
de gestão da água
- capacidade de utilizar métodos científicos e sistémicos nos processos de decisão relativos à gestão integrada
de recursos hídricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the main principles, concepts, methodologies and tools for the integrated water resources
management, the understanding of the various issues involved (social, economic, environmental, technological,
legal and political) in water resources management.
Acquiring capabilities in using scientific methods in integrated water resources management.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Princípios de gestão da água. Síntese dos instrumentos de política da água. Análise comparativa dos sistemas
institucionais de gestão da água na Europa.
Componentes dos sistemas de gestão da água. Decisão em sistemas hídricos: aspectos técnicos, económicos,
sociais, legais, ambientais e políticos.
O processo de decisão na gestão da água: aspectos técnicos, económicos, sociais, legais, ambientais e
políticos. Resolução de conflitos e a participação pública. Governância. Participação Publica. Os modelos
decisórios: as variáveis de decisão, a função objectivo, as restrições. Avaliação multiobjectivo de projectos e
acções. Análise custo-benefício na gestão da água.
Conceito de risco e gestão de acontecimentos extremos. Sistemas redundantes, resilientes e robustos.
Operação de barragens/albufeiras e sistemas para uso conjunto de águas superficiais e subterrâneas;
Alocação da água para diferentes usos competitivos; Gestão da qualidade da água com fontes de poluição
pontuais e difusas.
6.2.1.5. Syllabus:
Planning methodologies. National water resources legislation. Watershed master plans. Comparative analysis
of European institutional systems for water management -The Portuguese approach. Water systems
components.. Water budgets. Ecological issues. Decision making in water systems: technical, economical,
social, legal environmental and political aspects. Governance. Public participation. Decision models: objective
function, constraints and variables. Multi-objective decision analysis. Cost- benefit analysis. Extreme events.
Risk and uncertainty. Redundant, resilient and robust systems. Reservoir-Dams operation. Integrated
management of surface water and groundwater systems. Water quality management: point sources and nonpoint sources.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos cobrem aqueles que se consideram ser os conhecimentos e capacidades
essenciais para um bom domínio do tema da gestão integrada de recursos hídricos, de acordo com a melhor
literatura disponível e a experiência de I&D adquirida no grupo de investigação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus addresses the knowledge and skills considered to be essential for a good understanding of
contemporary water resources planning and management, according to the best literature available on the
subject and the R&D expertise acquired in the research group.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método de ensino: aulas teóricas com exposição de matéria; aulas teórico-práticas de discussão e análise de
questões conceptuais e casos reais. Aulas de orientação tutorial para realização de estudos de caso.
Método de avaliação: trabalho prático e respectiva apresentação e prova final escrita.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods: theoretical for theoretical explanations; Theoretical and practical for conceptual and realcase discussions. Tutorial orientation for the development of case studies.
Evaluation methods: home assignment to be presented in the classroom and written final exam.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adoptadas permitem dotar o aluno com os conhecimentos teóricos e as
capacidades analíticas relevantes, sendo semelhantes àquelas que são usadas em unidades curriculares do
mesmo tipo nos melhores programas de Mestrado em Engenharia Civil na especialização Hidráulica e
Recursos Hídricos existentes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology allows providing the student with the relevant theoretical knowledge and analytical
skills, being similar to the ones used in curricular units of similar type included in world-leading master
programs
in Civil Engineering, specialization in Hydraulics and Water Resources
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cunha, M.C., Nunes, L., Groundwater Characterization, Management & Monitoring, WIT press , 277p., 2011.
Ecker, J., Kupferschmid, M., Introduction to Operations Research, John Wiley & Sons, 1988.
HillierF., Lieberman, G., Introduction to Operations Research, McGraw-Hill1990
Karamouz, M., Zahraie, B. & Szidarovszky, F., Water Resources Systems Analysis, Lewis Publishers, 2003.
Loucks, D., J. Stedinger and D. Haith, Water Resources Systems Planning and Analysis, Prentice-Hall, 1981.
Mays L. and Y-K. Tung, Hydrosystems Engineering &Management, McGraw-Hill, 1992.
ReVelle, C., E. Whitlach and J. Wright, Civil and Environmental Systems Engineering, Prentice-Hall, 1997

Mapa IX - Hidráulica Geral I / General Hydraulics I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Hidráulica Geral I / General Hydraulics I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Paulo Pereira de Gouveia Lopes de Almeida - 157,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Eduardo da Cruz Simões - 90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Nuno Eduardo da Cruz Simões - 90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Hidráulica Geral I pretende proporcionar aos alunos uma introdução aos conceitos fundamentais
da mecânica dos fluidos e da hidráulica geral, marcando o início de um processo, complementado com as
ulteriores disciplinas da área de hidráulica, que visa habilitá-los com uma sólida base de conhecimentos
indispensáveis à compreensão e análise dos fenómenos hidráulicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The curricular unit of General Hydraulics intends to introduce the students to fundamental concepts of fluid
mechanics and general hydraulics. It marks the beginning of a process, complemented by further hydraulics
curricular units, which aims to empower students with a solid knowledge base necessary for analyzing and
understanding hydraulic phenomena.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Propriedades físicas dos fluidos e Análise Dimensional - caracterizar o fluido com que vamos trabalhar com
base em sistemas de grandezas físicas e de unidades de referência.
2. Hidrostática - analisar o fluido no caso particular em que não ocorre escoamento.
3. Hidrocinemática - analisar e descrever o movimento do fluido.
4. Hidrodinâmica - relacionar as forças e tensões com o movimento do fluido tendo em conta o seu
comportamento reológico.
5. Leis de Resistência - analisar e quantificar as perdas de carga que ocorrem no escoamento de fluidos reais.
6. Escoamentos em Meios Porosos - analisar o escoamento laminar de um líquido no interior de um meio
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contendo interstícios comunicantes como é o caso de um solo.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Physical Properties of Fluids and Dimensional Analysis - to characterize the fluid, based on systems of
dimensions and reference units.
2. Hydrostatics - to analyze the fluid in the particular case where no runoff occurs.
3. Hydrokinematics - to analyze and describe the motion of the fluid.
4. Hydrodynamics - to relate the forces and tensions with the movement of fluid taking into account its
rheological behavior.
5. Head Loss - to analyze and quantify the losses that occur in the flow of real fluids.
6. Flow in Porous Media - to examine the laminar flow inside a porous medium containing inter-connecting
interstices such as a soil.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A caracterização das propriedades de um fluido é um ponto indispensável sem o qual não é possível
desenvolver o estudo dos fluidos. Por isso a introdução e revisão dos sistemas de grandezas físicas e de
unidades de referência é o primeiro conteúdo programático visando o objectivo de proporcionar aos alunos
uma "..introdução aos conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos e da hidráulica geral..".
Para permitir o objectivo de proporcionar aos alunos a "..compreensão e análise dos fenómenos hidráulicos.."
são de seguida introduzidos de modo progressivo os conteúdos programáticos da Hidrostática,
Hidrocinemática, Hidrodinâmica e das Leis de Resistência, os quais criam uma base de conhecimentos que
permite abordar os Escoamentos em Meios Porosos.
Dá-se assim também satisfação ao objectivo de proporcionar uma abordagem progressiva introdutória geral
dado que esta disciplina pretende "...marcar o início de um processo, complementado com as ulteriores
disciplinas da área de hidráulica."
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The characterization of the properties of a fluid is an essential point without which it is not possible to develop
the study of fluids. Therefore the introduction and review of systems of physical quantities and reference units
is the first syllabus in order "... to introduce the students to fundamental concepts of fluid mechanics and
general hydraulics...".
To allow the goal of "... analyzing and understanding hydraulic phenomena." the syllabus of Hydrostatics, Hidrokinematics, Hydrodynamics and Head Loss in real fluids are progressively introduced, which create a
knowledge base that allows to address the Flow in Porous Media.
This progressive approach also aims to satisfy the goal of providing a progressive and general approach to
hydraulics, bearing in mind the introductory character of this curricular unit that "... marks the beginning of a
process, later complemented by further hydraulics curricular units....".
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição e demonstração dos conceitos de base, recorrendo frequentemente a meios
audiovisuais.
Aulas teórico-práticas onde os alunos resolvem exercícios de carácter mais prático e com maior volume de
cálculo.
Aulas laboratoriais onde os alunos executam, em grupo, ensaios que são posteriormente objecto de relatório.
A avaliação compreende duas componentes obrigatórias:
1) Relatório do Trabalho Laboratorial (20%)
2) Exame Escrito (80%)
Classificação Final = Máximo [(Exame (70%) + Relat. Trab. Lab. (20%)+Mini Testes(10%) ; Exame (100%)
valores]
A possibilidade da Classificação Final resultar apenas da classificação do Exame (100%), destina-se a evitar a
penalização dos bons alunos inseridos em grupos que não conseguiram obter uma boa prestação.
A obtenção de Classificação Final igual ou superior a 18 valores (escala de 0-20) fica sujeita a defesa através
da realização de um Exame Oral.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes for presentation and demonstration of basic concepts, often using the audiovisual media
resources.
Theoretico-practical classes where students solve more practical and more intensive calculation exercises.
Laboratory classes where students perform, in group, experiments and Lab Reports.
Evaluation consists of two mandatory components:
1) Laboratory Work Report (20%)
2) Written Exam (80%)
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Final Mark = Maximum [(Exam (70%) + Lab Work Reports (20%)+Mini Class Tests(10%); Exam (100%) values]
The Final Mark can result only from the classification of the Exam (100%), to avoid penalizing good students
placed in groups that failed to achieve a good performance.
The achievement of a Final Mark greater or equal to 18 (in a scale from 0 – 20) is subjected to defense by
conducting an oral exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Através das aulas teóricas os conceitos de base são apresentados e demonstrados. Os meios áudio visuais
são poderosos auxiliares neste processo, melhorando a atractividade e clareza das apresentações e
permitindo visualizar, estática e dinamicamente, conceitos fundamentais.
Os conceitos ministrados nas aulas teóricas são de seguida trabalhados segundo duas vertentes:
- Nas aulas laboratoriais são realizados ensaios hidráulicos que permitem recrear e testar os conceitos
fundamentais introduzidos nas aulas teóricas. Para estimular o empenho e atenção no laboratório é requerida
aos alunos a elaboração de relatórios laboratoriais que contam para a avaliação.
- Nas aulas teórico-práticas são resolvidos exercícios de aplicação que facilitam a percepção destes conceitos
e testam a sua assimilação pelos alunos. Estas aulas permitem desenvolver análises mais detalhadas e com
maior intensidade de cálculo, mais atractivos para os alunos de cursos de engenharia.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through theoretical lectures the basic concepts are presented and demonstrated. The audio visual media are
powerful aids in this process, improving the attractiveness and clarity of presentations, allowing static and
dynamic visualization of fundamental concepts.
The concepts taught in theoretical lectures are then worked in two areas:
- In laboratory classes the hydraulic concepts introduced in theoretical lectures are recreated and tested. To
stimulate the commitment and attention in the laboratory classes, students are required to present laboratorial
reports.
- In the theoretic-practical classes application exercises are solved to facilitate the perception of underlying
concepts and test their assimilation by the students. These classes allow the development of more detailed
analysis with greater calculation intensity which are more attractive for students of engineering courses.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Cengel, Y. A. and Cimbala, J. M. – “Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications”, 2nd ed., McGraw Hill Book
Company, New York, 2006.
Lencastre, A. - “Hidráulica Geral”, Hidroprojecto, Lisboa, 1983.
Manzanares A. - “Hidráulica Geral”, TÉCNICA A.E.I.S.T., Lisboa, 1980.
Massey, B. ; Mecânica dos Fluidos, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2002.
Novais-Barbosa, J. - “Mecânica dos Fluídos e Hidráulica Geral”, Porto Editora, Porto, 1985, Lisboa, 1983.
Oliveira, L. Adriano; Lopes A. Gameiro – “Mecânica dos Fluidos” ETEP Edições Técnicas e Profissionais, 2006.
Quintela, A. - “Hidráulica”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1981.
White, F. M. – “Fluid Mechanics” , 6th ed., McGraw Hill Book Company, New York, 2009.

Mapa IX - Hidráulica Geral II / General Hydraulics II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Hidráulica Geral II / General Hydraulics II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Abreu Freire Diogo - 112,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Simão Antunes do Carmo - 67,5
Maria Rita Lacerda Morgado Fernandes Carvalho Mesquita David - 67,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
José Simão Antunes do Carmo - 67,5
Maria Rita Lacerda Morgado Fernandes Carvalho Mesquita David - 67,5
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conferir uma sólida formação de base em Hidráulica Geral necessária ao exercício corrente da profissão, de
modo a permitir a assimilação dos conceitos base da área científica e a identificação, compreensão e
resolução dos problemas hidráulicos mais comuns. É dado um especial desenvolvimento às matérias relativas
aos escoamentos sob pressão, escoamentos com superfície livre, escoamentos através de orifícios e
descarregadores e medições hidráulicas, bem como às características gerais e condições de funcionamento
de turbomáquinas hidráulicas, i.e., bombas e turbinas.
Promover a capacidade de analisar, teorizar e sintetizar os fenómenos físicos reais e de aplicar os
fundamentos teóricos e os modelos conceptuais através da resolução de problemas de aplicação a casos
reais, desenvolvendo a capacidade de concepção e análise e o espírito crítico relativamente às aproximações
envolvidas.
Promover o desenvolvimento de competências em interpretação, comunicação e aprendizagem independente.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To confer a consistent basic learning in General Hydraulics necessary to the current exercise of the profession,
in order to allow, particularly, the assimilation of the basic concepts of the scientific area and the identification,
understanding and resolution of the more common hydraulic problems. A special development is given of the
subjects relative to pipe flow, open channel flow, flow through orifices and weirs and fluid measurements, as
well as to the general characteristics and working conditions of hydraulic machinery: pumps and turbines.
To promote the capacity of analyzing and theorizing the real physical phenomena and of applying the theoretical
basis and the conceptual models through the resolution of application problems, developing the capacity of
conception and analysis and the critical spirit relatively to the involved approaches.
To promote the growing of abilities in interpretation, communication and independent learning.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Teoria da semelhança
Conceito de semelhança. Semelhança em hidráulica.
2. Escoamentos permanentes sob pressão
Perdas da carga localizadas e contínuas. Cálculo de instalações. Traçado e redes de condutas. Aprisionamento
do ar. Cavitação.
3. Escoamentos variáveis sob pressão
Golpe de aríete e oscilação em massa. Análise qualitativa e quantitativa. Protecção de condutas. Escoamentos
quase permanentes.
4. Escoamentos com superfície livre
Escoamentos uniformes. Regolfo em canais prismáticos. Andamento qualitativo e cálculo do regolfo. Ressalto
hidráulico. Referência a tópicos mais avançados.
5. Orifícios e descarregadores. Medições hidráulicas
Orifícios em parede delgada e espessa. Bocais. Orifícios submersos. Aberturas reguladas por comportas.
Descarregadores de soleiras delgada e espessa. Dispositivos mais utilizados em medições hidráulicas.
6. Turbomáquinas hidráulicas
Características gerais dos principais tipos de turbinas e de bombas. Condições de funcionamento.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Similitude theory
Concept of similarity. Similarity in hydraulics
2. Steady flow in pressure conduits
Minor and continuous head losses. Calculation of hydraulic installations. Influence of pipe layout. Pipe networks.
Air pockets in pipe flow. Cavitation.
3. Unsteady flow in pressure pipes
Water hammer and surge chambers. Qualitative and quantitative analysis. Protection of force mains. Quasi
permanent flow.
4. Open channel flow
Uniform flow. Gradually varied flow in prismatic channels. Qualitative water surface profile and computation.
Hydraulic jump. Reference to some more advanced topics.
5. Flow through orifices and weirs. Hydraulic measurements
Orifices in thin wall and thick wall. Nozzles and tubes. Submerged orifices. Openings regulated by gates. Sharp
crested and broad-crested weirs. Devices more frequently used in the more common hydraulic measurements.
6. Hydraulic machinery
General characteristics of the main types of turbines and pumps. Working conditions.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos leccionados na disciplina constituem matérias básicas fundamentais
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relativamente estabelecidas da ampla área científica de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambiente,
normalmente consideradas indispensáveis na formação básica em Engenharia Civil. Sendo os fenómenos em
estudo predominantemente geofísicos, a abordagem científica é efectuada segundo uma perspectiva de
interpretação, modelação e análise dos fenómenos reais para obtenção das leis e expressões matemáticas
que os permitam descrever. As aproximações efectuadas na obtenção dos modelos teóricos e a validade das
leis obtidas são devidamente enfatizadas, de modo à sua posterior aplicação a casos concretos poder ser
plenamente entendida relativamente ao rigor efectivamente obtido.
O desenvolvimento de competências em interpretação, comunicação e livre aprendizagem resultam de uma
forma directa e indirecta do próprio decurso e desenvolvimento da disciplina e da leccionação dos conteúdos
programáticos
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subjects included in the program of studies constitute basic themes relatively well established between the
ample scientific area of Hydraulics Water Resources and Environment, normally considered indispensable for a
basic graduation in Civil Engineering. Since the phenomena studied are predominantly geophysical, the
scientific boarding is performed according to a perspective of interpretation, modeling and mathematical
analysis of the real phenomena with the purpose of attainment the laws and mathematical expressions that will
allow to describe them. The approaches and simplifications of the theoretical models and the validity of the
obtained laws are duly emphasized, in order to fully understand the rigor obtained when they are used in each
specific practical problem.
The development of abilities in interpretation, communication and autonomous learning results directly and
indirectly from the discipline implementation and from the teaching of the contents of the program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas são evidenciados os conceitos e desenvolvidas as expressões que permitem ao aluno,
acompanhado pelo respectivo docente, resolver exercícios de aplicação das matérias da disciplina, ou
desenvolver eventuais trabalhos laboratoriais, nas aulas teórico-práticas e/ou práticas.
O aluno é, em geral, incentivado a desenvolver os seus próprios apontamentos/notas nas aulas teóricas que vai
posteriormente aplicar nas aulas práticas. É, assim, tanto quanto possível, elemento activo no processo de
aprendizagem.
Para além da bibliografia da disciplina e de alguns elementos de estudo, são adicionalmente disponibilizados ao
longo do semestre folhas de enunciados de exercícios e formulários úteis para a resolução dos problemas
práticos, e ainda, eventualmente, guias de trabalhos laboratoriais. A avaliação consiste numa prova escrita de
exame final cotada para 20 valores. Existe uma prova oral obrigatória para classificações finais superiores a 16
valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical lessons, the concepts are evidenced and the expressions required to solve the practical
problems are demonstrated. The concepts acquired and the laws obtained allow to the student by it self, in the
practical lessons, followed by the respective professor, solve the exercises relative to the subjects of the
discipline, or develop eventual laboratorial works. The student is, in general, stimulated to develop its own notes
in the theoretical lessons that later will use in the practical lessons. It is, thus, as much as possible, active
element in the learning process.
Beyond the bibliography of the discipline and some elements of study, additional sheets with exercises, useful
forms for the resolution of the practical problems, and eventual guides of laboratorial work, are given along the
semester.
The evaluation consists of a written test of final examination quoted for 20 values. For classifications bigger
than 80%, an oral examination is required.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A aprendizagem das matérias curriculares é, tanto quanto possível, efectuada de uma forma interactiva,
promovendo a capacidade do aluno interpretar, analisar, teorizar e sintetizar os fenómenos hidráulicos reais e
de aplicar as leis obtidas a casos concretos, bem como de comunicar, quer de uma forma escrita, quer
oralmente. Para além dos apontamentos desenvolvidos nas aulas teóricas, o aluno é incentivado a pesquisar a
ampla bibliografia actualmente disponível na área de Hidráulica Geral, no sentido de uma melhor
pormenorização, entendimento e desenvolvimento dos seus apontamentos, promovendo uma actividade de
pesquisa e desenvolvimento de competências de aprendizagem autónoma. Sendo a generalidade das
expressões teóricas fornecidas nos formulários explicadas e desenvolvidas de base nas aulas teóricas, é
possível ao aluno resolver os exercícios de aplicação nas aulas práticas de uma forma coerente e com o
indispensável espírito crítico relativamente às aproximações efectivamente envolvidas em cada caso concreto.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The subjects learning of the curricular program is, as much as possible, executed by an interactive process,
promoting the ability of the student to interpret, analyze and theorize the real hydraulic phenomena and to use
the obtained laws to solve specific problems, as well as to communicating, either by a written form, as verbally.
Beyond the notes developed in the theoretical lessons, the students are stimulated to search between the wide
available bibliography of General Hydraulics, in order to obtain a better detail, understanding and development of
its notes, promoting a research activity and developing abilities of learning autonomy. Since the generality of the
theoretical expressions presented in the furnished material for the practical lessons is explained in detail and
demonstrated in a theoretical basis, it is possible for the student to solve the exercises in a coherent form, with
the indispensable critical spirit about the approaches effectively involved in the solution obtained for each
problem.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Quintela, A. C. (2000), Hidráulica, 7ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa.
Lencastre, A. (1996), Hidráulica Geral, Lisboa.
Manzanares, A. A. (1979), Hidráulica Geral I-Fundamentos teóricos, Técnica, AEIST, Lisboa.
Manzanares, A. A. (1980), Hidráulica Geral II-Escoamentos líquidos, Técnica, AEIST, Lisboa.
Novais-Barbosa, J. (1985), Mecânica dos Fluidos e Hidráulica Geral, Vol. 1, Porto Editora.
Novais-Barbosa, J. (1986), Mecânica dos Fluidos e Hidráulica Geral, Vol. 2, Porto Editora.
Pimenta, C. F., (1977), Curso de Hidráulica Geral, 3ª Edição, Vol. 1, São Paulo.
Pimenta, C. F., (1978), Curso de Hidráulica Geral, 3ª Edição, Vol. 2, São Paulo.
Franzini, J. B., Finnemore, E. J. (1997), Fluid Mechanics with Engineering Applications, International Ed., McGrawHill, New York.

Mapa IX - Hidrologia e Recursos Hídricos / Hydrology and Water Resources
6.2.1.1. Unidade curricular:
Hidrologia e Recursos Hídricos / Hydrology and Water Resources
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Luís Mendes Pedroso Lima - 172,3
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Jorge Eduardo Teixeira Leandro - 90
Nuno Eduardo Cruz Simões - 22,5
Pedro Manuel P. Lopes Tavares - 7,7
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Jorge Eduardo Teixeira Leandro - 90
Nuno Eduardo Cruz Simões - 22,5
Pedro Manuel P. Lopes Tavares - 7,7
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Proporcionar aos alunos a compreensão do comportamento dos fenómenos hidrológicos e das ferramentas
para a sua quantificação, com vista à análise dos recursos hídricos disponíveis, à inventariação das
necessidades e à definição das solicitações emergentes da circulação da água.
- Facultar aos alunos conhecimentos de base que os habilitem à prática de projecto, na sua componente
hidrológica, nas áreas das águas superficiais, drenagem subterrânea, drenagem de águas pluviais em meio
urbano e gestão de recursos hídricos.
- Pretende-se que, em relação aos tópicos abordados, os alunos desenvolvam competências de aprendizagem
autónoma e de raciocínio crítico, de análise e síntese, de trabalho em grupo, e orientadas para a aplicação
prática de conhecimentos teóricos que permitam a resolução de problemas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Provide students with an understanding of the behaviour of the hydrological phenomena and tools for its
quantification, for the analysis of available water resources, and for the identification of needs and emerging
demands of water.
- Provide students with basic knowledge on hydrologic design, in the areas of surface water, subsurface
drainage, stormwater urban drainage and water management.
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- It is intended that, in relation to the topics, students develop skills of independent learning and critical thinking,
analysis and synthesis, group work, focusing on the practical application of theoretical knowledge to enable the
resolution of problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Ciclo/Balanço Hidrológico
Bacia Hidrográfica
Processos hidrológicos: Precipitação, Intercepção, Retenção Superficial, Evaporação, Evapotranspiração,
Infiltração, Escoamento Subterrâneo/Superficial
Água no Solo e Drenagem Subterrânea
Modelação Hidrológica (estatística e determinística)
Hidrologia Urbana e Drenagem Pluvial
Noções de Gestão de Recursos Hídricos
6.2.1.5. Syllabus:
Water cycle / Hydrologic Balance
Drainage basin
Hydrological Processes: Precipitation, Interception, Surface Retention, Evaporation, Evapotranspiration,
infiltration, groundwater flow / surface flow
Soil Water and Subsurface Drainage
Hydrological Modelling (statistical and deterministic)
Urban Hydrology and Drainage
Basics concepts of Water Resources
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incluem o estudo das várias componentes do ciclo hidrológico essenciais à
caracterização empírica dos processos hidrológicos e ao desenvolvimento de competências críticas sobre as
opções inerentes à modelação hidrológica, sua aplicabilidade e análise de resultados. Os conteúdos
respeitantes à modelação hidrológica, abrangendo aspectos gerais e também de pormenor no que concerne a
processos hidrológicos específicos, visam proporcionar uma visão integrada da problemática associada aos
recursos hídricos, nas suas várias vertentes, e o contacto com ferramentas concretas de engenharia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents include aspects related to the various components of the hydrological cycle essential for
the characterization of hydrological processes and the development of critical skills on the options inherent in
hydrological modelling, its applicability and results analysis. Hydrologic modelling contents cover general
aspects and also detail on specific hydrological processes, aimed at providing an integrated view of the
problems associated with water resources, in its various forms, and contact with specific tools of engineering.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais da hidrologia e dos
recursos hídricos e com resolução de alguns problemas práticos ilustrativos que ajudem à compreensão da
exposição teórica.
Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam alguns
problemas de aplicação prática.
Aulas práticas de laboratório onde os alunos, em trabalho de grupo, executam trabalhos laboratoriais aplicando
na prática os conhecimentos teóricos adquiridos e elaboraram um relatório.
Aulas de campo onde os alunos, em trabalho de grupo, utilizam equipamentos.
A avaliação consiste em exame final, com um peso de 70%, resolução de problemas e trabalhos práticos, com
um peso de 20%, e elaboração de relatórios dos trabalhos de laboratório, com um peso de 10% do resultado
final. A resolução de problemas e trabalhos práticos e a elaboração de relatórios dos ensaios de laboratório são
feitas em grupo.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with exposition of concepts, principles and theories of hydrology and water resources. Practical
problems may be solved to help illustrate the theoretical understanding of the subjects.
Lectures to solve problems of practical applications.
Laboratory practical classes where students, working in groups, perform laboratory work in practice applying
the theoretical knowledge acquired and produced a report which makes a critical analysis of the results.
Field classes where students, working in groups, using equipment (e.g. velocity probes, infiltrometers) applying
in practice the theoretical knowledge.
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The course evaluation consists of the final exam, with a weight of 60%, and problem-solving and practical work,
with a weight of 40% and reporting of laboratory work, with a weight of 10% of the final mark. Problem solving
and practical work and reporting of laboratory tests are done in groups.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo o principal objectivo deste curso proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os conceitos e técnicas
de modelação hidrológica e sobre processamento de dados hidrológicos, é importante ter aulas tanto em
aspectos teóricos como orientados para a resolução de problemas. Resolução autónoma de problemas (pelos
alunos) também irá ajudar na aquisição de competências em análise e síntese, resolução de problemas,
raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being the main objective of this course to provide the students with knowledge of the concepts and techniques
of hydrological modelling and on how to process hydrological data, it is important to have lectures both on
theoretical aspects and resolution of problems. Autonomous resolution of problems (by students) will also help
on acquiring capabilities in synthesis and analysis, problem solving, critic reflection, autonomous learning and
practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Brutsaert, W., 2005. HYDROLOGY – AN INTRODUCTION. Cambridge University Press, Cambridge, 1ª edição.
Viessman, W., Jr. and Lewis, G.L., 1996. INTRODUCTION TO HYDROLOGY.
HarperCollins College Publishers, 4ª edição.
Chow, V.T., Maidment, D.R. and Mays, L.W., 1988. APPLIED HYDROLOGY. McGraw-Hill International Editions,
Singapura.
Maidment, D.R. (Editor in Chief), 1993. HANDBOOK OF HYDROLOGY. John Wiley & Sons, Inc., New York.
Singh, V.P., 1992. ELEMENTARY HYDROLOGY. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 973 pp.
Lencastre, A. e Franco, F.M., 1984. LIÇÕES DE HIDROLOGIA. Universidade Nova de Lisboa.
Tucci, C.E.M., 1998. MODELOS HIDROLÓGICOS. Universidade UFRGS e ABRH, Porto Alegre.

Mapa IX - Impactes Ambientais / Environmental Impacts
6.2.1.1. Unidade curricular:
Impactes Ambientais / Environmental Impacts
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Manuel P. Veloso Lopes Tavares - 165
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos o conhecimento dos princípios e das metodologias fundamentais da engenharia
ambiental a serem considerados no âmbito da sua intervenção como futuros Engenheiros Civis.
Proporcionar aos alunos a compreensão de fenómenos de poluição hídrica, atmosférica, sonora e dos solos, da
importância da temática da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) e da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE),
da sua evolução histórica e do desenvolvimento dos processos de AIA e AAE.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with knowledge of fundamental principles and methodologies of environmental engineering
to be considered in the context of future Civil Engineers.
To provide students with an understanding of the phenomena of water, air and noise pollution, the thematic
importance of Environmental Impact Assessment (EIA) and Strategic Environmental Assessment (SEA), their
historical evolution and development of the EIA processes and SEA.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução.
2. Ar e poluição atmosférica. Análise e Modelação.
3. Água e poluição hídrica. Análise e Modelação.
4. Poluição sonora. Análise e Modelação.
5. Tendências da AIA e da AAE na UE e no mundo.
6. Quadro Institucional e Quadro Legal.
7. Metodologias para a previsão, avaliação e mitigação de impactes. Indicadores e índices ambientais.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction.
2. Air pollution. Analysis and Modelling.
3. Water pollution. Analysis and Modelling.
4. Noise pollution. Analysis and Modelling.
5. Trends of EIA and SEA in the EU and in the world.
6. Institutional Framework and Legal Framework.
7. Methodologies for forecasting, assessing and mitigating impacts. Environmental indicators and indices.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incluem componentes de análise e modelação da poluição do ar, hídrica e sonora
essenciais ao desenvolvimento de competências que permitam a análise de estudos de avaliação de impacte
ambiental.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents include aspects related to the analysis and modeling of air, water and noise pollution
essential to the development of skills to enable the analysis of studies on environmental impact assessment.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais, recorrendo a meios
audiovisuais, e com resolução de problemas práticos ilustrativos que ajudem à compreensão da exposição
teórica.
Aulas teórico-práticas em que os alunos, com a orientação do docente, resolvem alguns problemas de
aplicação prática.
Aulas de orientação tutorial para realização de estudos de caso.
A avaliação consiste em exame final, com um peso de 50%, e resolução de testes escritos com um peso de
50% do resultado final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on theoretical aspects detailed exposition of the concepts, principles and theories, using visual aids,
and resolution of practical problems that help to understand the theoretical presentation.
Theoretical-practical classes in which students, under the guidance of teachers, solve some practical problems.
Tutorial classes for case studies.
The course evaluation consists of the final exam, with a weight of 50%, and resolution of tests with a weight of
50% of the final mark.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo o principal objectivo desta unidade curricular proporcionar aos alunos conhecimentos sobre a análise e
modelação da poluição do ar, hídrica e sonora bem como das técnicas de avaliação de impacte ambiental, é
importante ter aulas tanto em aspectos teóricos como orientados para a resolução de problemas. Resolução
autónoma de problemas (pelos alunos) também irá ajudar na aquisição de competências em análise e síntese,
resolução de problemas, raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos
teóricos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being the main objective of this subject to provide the students with knowledge of analysis and modelling of air,
water and noise pollution as well as the techniques of environmental impact assessment, it is important to have
lectures both on theoretical aspects and resolution of problems. Autonomous resolution of problems (by
students) will also help on acquiring capabilities in synthesis and analysis, problem solving, critic reflection,
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autonomous learning and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
•Kiely, G., 1999. Ingeniería Ambiental, McGraw-Hill, ISBN 84-481-2039-6.
•Peavy, H.S., Rowe, D.R. e Tchobanoglous, G., 1985. Environmental Engineering, McGraw-Hill, ISBN 0-07049134-8.
•Canter, L.W., 1996. Environmental Impact Assessment, McGraw-Hill, ISBN 0-07-114103-0.
•Partidário, M.R. e Jesus, J., 2003. Fundamentos de Avaliação de Impacte Ambiental, Universidade Aberta, ISBN
972-674-405-9.
•Partidário, M.R., 2003, Guia para Avaliação Estratégica de Impactes em Ordenamento do Território, MCOTA
DGOTDU, UNL, 972-8569-34-3.
•Partidário, M.R., 2007, Guia de Boas Práticas para Avaliação Ambiental Estratégica – Orientações
Metodológicas, Agência Portuguesa do Ambiente, ISBN 978-972-8577-34-6

Mapa IX - Informática / Programming and Computer Science
6.2.1.1. Unidade curricular:
Informática / Programming and Computer Science
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Duarte Grazina - 195
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Alberto Santos Correia - 210
Paulo Miguel Cunha Matos Lopes Pinto - 90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Alberto Santos Correia - 210
Paulo Miguel Cunha Matos Lopes Pinto - 90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apresentar alguns fundamentos sobre o funcionamento de computadores.
Capacitar os alunos na utilização de ferramentas informáticas de desenho de projeto em engenharia.
Fomentar a utilização de ferramentas informáticas para tratamento e análise de dados, tendo em vista o
desenvolvimento da capacidade de decisão e argumentação.
Apresentar conceitos de programação e algoritmia, com o objetivo de desenvolver um raciocínio lógico de
programação.
Capacitar os alunos na utilização de uma linguagem de programação na resolução de problemas. Para o efeito,
são apresentadas bases de programação em linguagem VBA (Visual Basic for Applications).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To present some of the basis of computers functioning.
To provide the students on the use of a software tool for computer-aided engineering design.
To encourage the use of software tools for analysis and treatment of numerical data, with the goal of the
improvement of decision and arguing capacities.
To present some basic concepts of structured programming and algorithms, with the purpose of development of
logical thinking and programming intelligence.
To provide the students on the use of a programming language for solving problems. Some basis of
programming in VBA (Visual Basic for Applications) code language is provided.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Desenho em AutoCAD
Apresentação; principais potencialidades; comandos básicos; cotagens de figuras; manuseamento de layers.
2. Conhecimentos avançados de Excel
Apresentaçãol; utilização de folhas de cálculo, criação de tabelas, construção e análise de gráficos; principais
funções de aritmética e trigonometria, cálculo matricial, estatística, data e hora, lógica e de procura e
referência; obtenção de soluções aproximadas através da funcionalidade “Goal Seek” e resolução de
problemas com variáveis múltiplas através da funcionalidade “Solver”.
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3. Fundamentos de programação e VBA
Noções de algoritmia, representação de algoritmos e fluxogramas; programação estruturada, programas
principais e subrotinas; estruturas de decisão e de repetição; tipos de dados e declaração de variáveis;
rudimentos de programação em VBA; desenvolvimento de interfaces de comunicação com o utilizador;
desenvolvimento e programação de formulários; gravação de macros; desenvolvimento de programas em
VBA.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Drawing with AutoCAD
Presentation of AutoCAD software; main capabilities; basic drawing tools; drawing annotation; handling of
layers.
2. Advanced knowledge of Excel
Presentation of Excel software; use of worksheets, creation of tables, creation and analysis of charts; main
intrinsic functions used in arithmetic and trigonometry, matrix calculus, statistical, date and time, logical and
lookup and reference; achievement of approximated solutions by the use of “Goal Seek” and solution of
multivariable problems by the use of “Solver”.
3. Fundamentals of programming and VBA
Basis of design of algorithms, representation of algorithms and flowcharts; structured programming, principal
programs and subroutines; decision and looping statements; types of data and declaration of variables; basis of
VBA programming; interface design; programming and design of forms; record of Macros; development of VBA
codes.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa da unidade curricular tem uma aplicação transversal a diversos ramos da engenharia e versa
sobre quatro temas, cujo objectivo se justifica do seguinte modo:
i) Desenho em AutoCAD, que proporciona o contacto com uma ferramenta habitualmente usada em desenho de
projetos de engenharia;
ii) Utilização avançada de Excel, que desenvolve a capacidade de utilização de folhas de cálculo e de
representação gráfica de dados; Recurso a ferramentas do Excel para análise de dados, de forma a facultar a
tomada de decisões e a desenvolver o espírito crítico.
iii) Fundamentos de programação estruturada, que desenvolve o raciocínio lógico e matemático na resolução
de problemas; Os alunos devem ficar capacitados de construir algoritmos recorrendo a instruções básicas de
programação.
iv) Fundamentos de VBA, que será a linguagem de programação a utilizar na resolução dos problemas
propostos; Os alunos deverão desenvolver a capacidade de validar, depurar e corrigir os programas a
desenvolver.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The subjects presented on this curricular unit have a transversal application on several engineering areas. The
syllabus comprises four subjects, with the following purposes and justifications:
i) Drawing in AutoCAD, to enable the contact with a drawing software usually used in engineering design;
ii) Advanced use of Excel, to develop skills for the use of worksheets and charts for graphical representation of
data; Use of Excel tools for data analysis, with the goal of providing the bases for fair decisions and to develop
critical sense.
iii) Fundamentals of structured programming; which enables the development of logical and mathematical
thought for solving problems; Students should be capable to conceive algorithms using basic programming
instructions.
iv) Fundamentals of VBA, which is the programming language used to solve the exercises proposed; Students
should develop their own capacities for creation of programming codes, as well as to validate, debug and
correct the errors.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas
Exposição detalhada das matérias, princípios e conceitos, ilustrada com a resolução de problemas de
aplicação. São apresentados exercícios aos alunos com o objetivo de estimular a aprendizagem e de autoavaliarem os seus conhecimentos. Estas aulas recorrem a meios audiovisuais.
Aulas de Práticas Laboratoriais
Resolução dos exercícios dispostos nas Fichas Práticas com auxílio do docente. Desenvolvimento de
competências na utilização de meios informáticos. Nestas aulas os alunos podem formar grupos com um limite
máximo de 2 pessoas e cada grupo dispõe de um computador pessoal. O docente recorre a meios audiovisuais
para dar apoio na resolução dos exercícios.
Avaliação
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Definida pela melhor das notas obtidas pelas seguintes formas de avaliação:
i) 3 Testes Práticos (realizados nas aulas de Práticas Laboratoriais) (37,5%) + Exame final (62,5%), sendo
exigido um mínimo de 75% de presenças nas aulas PL e um mínimo de 25% na nota de Exame final.
ii) Exame final (100%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical Lectures
Detailed presentation of the subjects, principles and concepts, with application problems solved punctually.
Some exercises are presented to the students with the purpose of stimulate the learning process and promote
the auto-evaluation of knowledge. In these lectures audio-visual equipment is used.
Practical and Laboratorial Lectures
The exercises presented in the Practical Issues are solved with tutorial support. Development of the capabilities
to use computer software. In these classes, students may work in groups of maximum two persons, and each
group has one desktop personal computer. The teacher disposes of audio-visual equipment for tutorial support.
Evaluation
Is defined by the higher mark obtained from one of the following:
i) 3 Tests (made at the practical and laboratorial classes) (37.5%) + Final exam (62.5%), only if the student has a
minimum of 75% of appearances at PL classes and a minimum mark of 25% at the final exam.
ii) Final exam (100%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas visam uma apresentação aprofundada das matérias, facultando aos alunos a criação de uma
base de conhecimento com capacidade de aplicação transversal a diversas áreas do saber. O domínio dos
conceitos adquiridos permitirá desenvolver competências básicas em atividades ao longo do curso e da vida
profissional em engenharia, nomeadamente em projeto, direcção de obra e investigação e desenvolvimento
científicos.
A resolução de exercícios nas aulas práticas e laboratoriais permite confrontar os alunos com problemas
concretos, relacionados com os assuntos explanados nas aulas teóricas. Com a resolução de problemas em
grupo, também se procura estimular a discussão e a apresentação de alternativas às soluções inicialmente
criadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical lectures aim to present the fundamentals of the subjects, providing the creation of a based
knowledge for further transversal application at different areas. The ability for the use of the acquired concepts
may allow the development of basic competences useful in academic and professional activities, namely in
project design, project management and evaluation and I & D.
The exercises solved in practical and laboratorial lectures are related with the subjects presented at theoretical
lectures and faces the students with concrete problems. Also, the discussion of matters is stimulated in the
workgroups, as well as the presentation of alternative solutions for the problems.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Grazina, J.C. (2011) - Apontamentos das aulas teóricas de Informática, DEC-FCTUC.
• Ribeiro, B.; Paquete, L. e Pereira, V. - Breve introdução ao AutoCAD – Apontamentos.
• Sousa, M.J. - Fundamental do Excel 2010, FCA Editora.
• Peres, P. - Macros e Aplicações Excel 2007, Edições Sílabo.
• Santos, J. - Autocad 2010: Depressa & Bem, FCA Editora.
• Walkenbach, J. - Excel 2007 Bible, Wiley Publishing, Inc.
• Green, J.; Bullen, S., Bovey, R. and Alexander, M. - Excel 2007 VBA – Programmer´s Reference, Wiley
Publishing, Inc.

Mapa IX - Instalações Técnicas em Edifícios / Technical Infrastructures in Buildings
6.2.1.1. Unidade curricular:
Instalações Técnicas em Edifícios / Technical Infrastructures in Buildings
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Cortesão Godinho - 67,5
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecimento e capacidade de compreensão
1.1 Compreender a importância das instalações técnicas no funcionamento e no conforto global de um edifício
1.2 Adquirir as competências necessárias à concepção de diferentes tipos de redes
2. Aplicação de conhecimentos e compreensão
2.1 Interpretar e elaborar um projecto completo de abastecimento de águas sanitárias
2.2 Interpretar e elaborar um projecto completo de drenagem de águas residuais e pluviais
2.3 Dimensionar e compreender o funcionamento de instalações especiais de bombagem de águas residuais e
de instalações hidropressoras de águas sanitárias
2.4 Conceber redes específicas para combate a incêndios
2.5 Compreender o funcionamento de redes específicas num edifício, como as de AVAC, eléctricas e
informáticas/telecomunicações
Pretende-se que os alunos desenvolvam competências de síntese e análise, comunicação, resolução de
problemas, reflexão crítica, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Knowledge and ability to
1.1 Understand the importance of technical installations in the overall functioning and comfort of a building
1.2 Acquire the skills needed for the design of different types of infrastructures
2. Application of knowledge and understanding
2.1 Interpret and prepare a complete project for sanitary water supply in a building
2.2 Interpret and prepare a complete project for wastewater and rainwater drainage in a building
2.3 Design and understand the operation of special facilities for pumping waste and sanitary water
2.4 Designing specific installations for firefighting
2.5 Understanding the functioning of different types of installations in a building, such as heating, ventilation and
air conditioning, electrical and telecommunications installations
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, oral and written communication, problems solving, critic
reflection, autonomous learning and practical application of theoretical knowledge
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Abastecimento predial de águas
2. Redes de abastecimento de água com retorno
3. Redes de água para aquecimento ambiente
4. Elementos especiais em redes de águas: centrais de bombagem/sobrepressoras; reservatórios; e depósitos
pressurizados
5. Instalações de combate a incêndio
6. Drenagem de águas residuais
7. Drenagem de águas pluviais
8. Instalações de bombagem de águas residuais e pluviais
9. Reutilização de águas residuais e pluviais
10. Instalações de tratamento e destino final de águas residuais
11. Outras redes: gás natural, AVAC, redes eléctricas, telecomunicações,...
12. Noções básicas sobre domótica
6.2.1.5. Syllabus:
1. Water supply in buildings
2. Hot water supply networks with recirculation
3. Hot water networks for ambient heating
4. Special elements in water networks: pumps, reservoirs, and pressurized tanks
5. Facilities and water installations for fire fighting
6. Wastewater drainage
7. Rainwater drainage
8. Pumping stations for wastewater and rainwater
9. Wastewater and rainwater reuse
10. Building facilities for treatment and disposal of sewage
11.Complementary concepts regarding other networks: natural gas, HVAC, electricity installations,
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telecommunications,..
12. Basic concepts about domotics
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como se verifica da observação dos conteúdos programáticos, a transmissão de conhecimentos incide
fundamentalmente na temática das redes em edifícios, com incidência especial nas que dizem respeito à
engenharia civil. Estas temáticas são coerentes com os objectivos globais definidos para a unidade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As can be seen from the observation of the syllabus, the transmission of knowledge focuses mainly on the
thematic areas related with technical installations in buildings, with a particular emphasis on those relating to
civil engineering. These themes are consistent with the overall objectives defined for the unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na leccionação da disciplina, prevê-se a apresentação de conceitos teóricos e conhecimentos relativos aos
temas definidos no programa da disciplina, estudo de casos práticos e resolução de exercícios de aplicação.
Complementarmente, os alunos desenvolvem um projecto completo de abastecimento de água e drenagem de
águas residuais e pluviais.
A avaliação dos conteúdos teóricos e teórico-práticos é realizada através de um exame (12 valores), e a
componente prática é avaliada através da realização do referido projecto (8 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In teaching this unit, theoretical and practical concepts are transmitted in the classroom, focusing on the
themes defined in the syllabus, and also presenting case studies and practical application of problem solving.
Students develop a complete project of water supply and wastewater and rainwater drainage.
The evaluation of the theoretical and theoretical-practical is carried out through an examination (12/20), and the
practical component is assessed by developing the mentioned project (8/20).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos indicados incluem a aquisição de conhecimentos teóricos, sobretudo relacionados com
conceitos físicos sobre os tópicos referidos, e uma componente de aplicação prática desses conceitos e da
regulamentação em vigor. Por esse motivo, é essencial, por um lado, garantir que essa transmissão de
conhecimentos ocorre nas aulas teórico-práticas, e por outro dar oportunidade aos alunos de aplicarem esses
conhecimentos e de se familiarizarem com a regulamentação em vigor nas aulas, com auxílio do professor. O
desenvolvimento de um projecto considera-se essencial como forma de síntese e aplicação dos
conhecimentos transmitidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The stated objectives include the acquisition of theoretical knowledge, specifically related to physical concepts
regarding the topics listed in the syllabus, and a component of practical application of concepts and regulations.
For this reason it is essential, firstly, to ensure that the transmission of knowledge occurs in theoreticalpractical classes, and, secondly, to give the students an opportunity to apply this knowledge and become
familiar with the national regulations in the classes, with the help of the lecturer. The development of a complete
project is considered as essential to allow the practical application of the transmitted concepts.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• V. Pedroso, “Manual dos Sistemas Prediais de Distribuição e Drenagem de Águas”, LNEC, Lisboa, 2007
• L. Godinho e P. Oliveira “Reutilização de águas residuais domésticas e pluviais”, DEC-FCTUC, 2009
• L. Godinho, “Notas sobre Instalações de gás em edifícios", DEC-FCTUC, 2009
• L. Godinho, “Instalações de ventilação e climatização ”, DEC-FCTUC, 2009
• “Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas
Residuais”, Decreto-Lei nº 207/94, de 6 de Agosto e Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto
• “Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios”, Portaria nº. 1532/2008, de 29 de Dezembro
• “Regulamento de Projecto, execução, abastecimento e manutenção das instalações de gás combustível em
edifícios”, Decreto-Lei nº. 521/99 de 10 de Dezembro
• “Regime técnico relativo ao projecto, construção, exploração e manutenção das instalações de gás
combustível canalizado em edifícios”, Portaria 690/01, de20 Julho
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Mapa IX - Introdução à Engenharia Civil / Introduction to Civil Engineering
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Engenharia Civil / Introduction to Civil Engineering
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Henrique Jorge de Oliveira Negrão - 17,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo principal será o de dar a conhecer aos alunos a profissão que escolheram. Para tal, ser-lhes-á
fornecida informação sobre a evolução e o desenvolvimento dos fundamentos da Engenharia Civil e procurarse-á sensibilizá-los para os diferentes desafios profissionais e científicos em cada um dos domínios da
Engenharia Civil.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal is to make the students aware of the profession they have chosen. With that purpose, information
will be provided on the evolution and development of the fundamentals of Civil Engineering and it will be sought
to make the students conscientious of the scientific and professional challenges in each domain of Civil
Engineering.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Evolução histórica da Engenharia Civil
O Mundo Antigo; a evolução da construção na Idade Média; o início da Engenharia Civil nos séculos XVII e XVIII;
a Revolução Industrial; a situação actual; perspectivas futuras.
2. As grandes obras da Engenharia Civil em Portugal
Pontes; barragens; obras portuárias; vias férreas, estradas e aeroportos; túneis, etc.
3. Os diferentes domínios da Engenharia Civil
Estruturas e mecânica estrutural; hidráulica; construções; urbanismo; transportes e vias de comunicação;
geotecnia.
4. O exercício da profissão de Engenheiro Civil
Aspectos éticos e deontológicos.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Historic evolution of the Civil Engineering
The Antique World; the evolution of the construction in the Middle Age; the beginning of the Civil Engineering in
the XVII and XVIII centuries; the Industrial Revolution; the present situation; the future perspectives.
2. The large Civil Engineering works in Portugal
Bridges; dams; harbor facilities; railways; highways and airports; tunnels; etc.
3. The different domains of the Civil Engineering
Structures and structural mechanics; hydraulics; construction; spatial planning and transport engineering;
geotechnics.
4. The practice of Civil Engineering
Ethic and deontological aspects.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Na sua maioria, os alunos ingressam no curso com uma visão muito imperfeita da Engenharia Civil e das
múltiplas vertentes do seu exercício profissional. As aulas dedicadas especificamente aos diferentes domínios
da Engenharia Civil têm por objectivo transmitir aos alunos essa diferenciação. Esse objectivo é
complementado e reforçado pelas palestras proferidas por entidades ou individualidades exteriores ao
Departamento de Engenharia Civil e ligadas ao sector. Estas abordam temas de relevância para alunos em
início de formação, como a descrição dos possíveis percursos profissionais (projecto, fiscalização, direcção de
obra, administração pública, etc.) ou das exigências éticas e deontológicas que se colocam a quem exerce a
profissão.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Most new students have a very imperfect view of what Civil Engineering and the multiple branches of its
professional practice are. The objective of the lectures specifically devoted to the different domains of Civil
Engineering is to make that differentiation clear to the students. This is complimented and strengthened by the
talks proffered by entities or individuals not belonging to the Department of Civil Engineering but with a
professional role in the sector. They focus topics of relevance for students beginning their formation, such as
the description of the possible professional careers (design, production control, building direction, public
administration, etc.) or the ethical and deontological demands to those acting as civil engineering professionals.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas sobre a história e actualidade da Engenharia Civil. Palestras com personalidades convidadas,
versando aspectos diversos relacionados com a prática da profissão de Engenheiro Civil.
A avaliação consiste de um trabalho individual de síntese, sobre um de um conjunto de temas anualmente
propostos pelo docente.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures on the history and present of the Civil Engineering. Talks proffered by invited entities or
individuals on topics related to the practice of the profession of Civil Engineer.
The evaluation consists of an individual synthesis report on one from a set of topics annually proposed by the
teacher.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As palestras e aulas com formato similar são a melhor forma de conferir aos alunos uma visão básica mas
abrangente do mundo da Engenharia Civil e de os motivar para o curso, porque trazem ao contacto com eles
protagonistas com carreiras e histórias reais, que estimulam a sua atenção e curiosidade. O método de
avaliação utilizado tem por finalidade pôr à prova a capacidade de os alunos empreenderem uma pesquisa
autónoma e de verterem a informação recolhida para um documento coerente, claro e organizado.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The talks and lectures with a similar format are the best way to provide the students a basic but broad view of
the world of Civil Engineering and to motivate them for the course, because they bring to their contact
protagonists with actual careers and stories, which stimulate their attention and curiosity. The evaluation
method aims at testing the capabilities of the students to undertake an autonomous research and to transform
the collected information in a coherent, clear and organized document.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Sem bibliografia específica | No specific bibliography.

Mapa IX - Materiais de Construção / Construction Materials
6.2.1.1. Unidade curricular:
Materiais de Construção / Construction Materials
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Cortesão Godinho - 53,1
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge Rodrigues Amado Mendes - 120,6
Paulo Fernando Antunes dos Santos - 98,1
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo Jorge Rodrigues Amado Mendes - 120,6
Paulo Fernando Antunes dos Santos - 98,1
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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A disciplina de Materiais de Construção tem como principal objectivo proporcionar aos estudantes a
oportunidade de se familiarizarem com os conhecimentos de base no que respeita aos materiais de uso
corrente na construção civil. Tratando-se do primeiro contacto dos alunos com este tipo de matérias, pretendese que estes adquiram uma visão global sobre esta temática, mas incidindo ainda assim sobre alguns
materiais cujo conhecimento é fundamental para o engenheiro civil.
Pretende-se que os alunos desenvolvam competências de síntese e análise, comunicação oral e escrita,
resolução de problemas, reflexão crítica, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos
teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of this unit is to provide students the opportunity to familiarize themselves with the materials
most commonly used in construction, acquiring basic knowledge about those materials. Since this is the first
contact of the students with construction materials, it is intended that they acquire a global view on this subject,
but still focusing on some materials which are essential for civil engineering.
It is intended that students develop skills of synthesis and analysis, oral and written communication, problem
solving, critical thinking, independent learning and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Abordam-se, nesta UC os seguintes temas:
Classificação e comportamento dos materiais
Pedras naturais
Agregados
Ligantes
Água de amassadura
Adjuvantes
Argamassas
Estudo da composição de betões
Betão
Metais (aço)
Materiais aglomerados
Produtos cerâmicos e vidros
Madeiras e seus derivados
Materiais poliméricos
Tintas e vernizes
Inovações tecnológicas e novos materiais
6.2.1.5. Syllabus:
This unit addresses the following topics:
Classification and behavior of materials
Natural stones
Aggregates
Ligands
Mixing water for mortars and concrete
Adjuvants
Mortars
Study of the composition of concrete
Concrete
Metals (steel)
Agglomerated materials
Ceramics and glass
Wood and derivatives
Polymeric materials
Paints and varnishes
Technological innovations and new materials
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como se verifica da observação dos conteúdos programáticos, as matérias leccionadas são bastante
abrangentes, permitindo ao aluno adquirir conhecimentos genéricos sobre os diversos materiais. O betão
enquanto material de construção será objecto de um estudo mais detalhado, uma vez que é, provavelmente, o
material de construção mais utilizado, e em relação ao qual o engenheiro civil necessita de um conhecimento
aprofundado.
Desta forma, considera-se que é possível cumprir os objectivos da unidade.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As can be seen from the observation of the syllabus, the subjects taught are quite comprehensive, allowing
students to acquire generic knowledge about the various materials. Concrete as a construction material is
studied in more detail, since it is probably the most widely used building material, and for which the civil
engineer requires a thorough knowledge.
It is thus considered that the proposed syllabus is coherent with the objectives of the unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na leccionação da disciplina, prevê-se a apresentação de conceitos teóricos e conhecimentos genéricos
relativos aos temas definidos no programa da disciplina, estudo de casos práticos e resolução de exercícios de
aplicação. No decorrer da disciplina, os alunos têm possibilidade de assistir a demonstrações de ensaios
laboratoriais realizados nas aulas práticas. A avaliação contempla os conteúdos teóricos e a componente
prática, sendo realizada através de um exame teórico-prático (14 valores), complementada com trabalhos
realizados nas aulas práticas (6 valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching of theoretical concepts and general knowledge concerning the issues set forth in the syllabus,
including case studies and practical application of problem solving. During the course, students are able to
observe demonstrations od relevant laboratorial tests, performed during the classes. The evaluation includes a
theoretical and a practical component, and is performed through a theoretical-practical test (valued 14),
supplemented by the resolution of practical problems in the classroom (valued 6).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os objectivos indicados incluem a aquisição de conhecimentos teóricos, sobretudo relacionados com
conceitos físicos sobre os tópicos referidos, e uma componente de aplicação prática desses conceitos e da
regulamentação em vigor. Por esse motivo, é essencial, por um lado, garantir que essa transmissão de
conhecimentos ocorre nas aulas teórico-práticas e, por outro, dar oportunidade aos alunos de aplicarem esses
conhecimentos e de se familiarizarem com ensaios laboratoriais nas aulas práticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The stated objectives include the acquisition of theoretical knowledge, specifically related to physical concepts
regarding the topics listed in the syllabus, and a component of practical application of concepts and regulations.
For this reason it is essential, firstly, to ensure that the transmission of knowledge occurs in theoreticalpractical classes, and, secondly, to give the students an opportunity to apply this knowledge and become
familiar with common laboratorial tests during practical classes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Branco, F. G., Apontamentos de Materiais de Construção (em fascículos), 2005.
Quaresma, C. F , Apontamentos de Materiais de Construção (em fascículos), 1994.
Sousa Coutinho, A. – Fabrico e Propriedades do Betão. 2ª edição, LNEC, Lisboa, 1988 (2 vol.).
Serra e Sousa, A., Mendes da Silva, J. A. (Coords.) “Manual de Alvenaria de Tijolo”, Apicer, 2000.
Serra e Sousa, A., Abrantes, V. (Coords.) “Manual de Aplicação de Telhas Cerâmicas”, Apicer, 1998.
Serra e Sousa, A., Freitas, V. P, Mendes da Silva, J. A. (Coords.) “Manual de Aplicação de Revestimentos
Cerâmicos”, Apicer, 2003.

Mapa IX - Mecânica das Rochas / Rock Mechanics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica das Rochas / Rock Mechanics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Cunha Matos Lopes Pinto - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir os alunos aos conceitos específicos da Mecânica das Rochas, com particular destaque na sua
aplicação a problemas concretos relativos a obras subterrâneas, taludes e fundações.
Ao nível das competências genéricas, pretende-se que os alunos desenvolvam competências de análise e
síntese, de resolução de problemas, de trabalho em grupo, de raciocínio crítico e de aplicação na prática dos
conhecimentos teóricos. São também consideradas relevantes as competência de comunicação oral e escrita,
uso da internet como meio de comunicação e fonte de informação, em entender a linguagem de outros
especialistas e de aprendizagem autónoma.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Present the students to the specific concepts of Rock Mechanics, with particular emphasis on its application to
problems of underground works, slopes and foundations.
Regarding generic competencies, the unit aims that the students develop analysis and syntheses skills,
problem solving competences, work in group, critic thought and use of theoretical concepts on practical
situations. Besides these, competences on oral a written communication, use of the internet as communication
tool and source of information, in understanding the language of other specialists and self-learning are also
pursued.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Matriz rochosa
Classificação geológica e índices.
2. Alteração da matriz rochosa
Processos de alteração (química, física e perturbações associadas a taludes).
3. Prospeção
Planos de prospeção; mapeamento geológico (mapas e perfis); sondagens em maciços rochosos; ensaios
geofísicos.
4. Descontinuidades
Caracterização, representação; resistência ao corte.
5. Sistemas de classificação de maciços rochosos
Rock Mass Rating (RMR); Índice de Qualidade (Q).
6. Resistência e deformabilidade da matriz rochosa
Mecanismos de rotura; ensaios de laboratório; anisotropia; critérios de rotura (Mohr-Coulomb e Hoek-Brown).
7. Resistência e deformabilidade dos maciços rochosos
Critérios de rotura; Geological Strength Index (GSI); módulos de deformabilidade.
8. Tensões internas nos maciços rochosos
9. Aplicações da Mecânica das Rochas
Obras subterrâneas; taludes; fundações.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Rock
Geological classification and indices.
2. Weathering of the rock
Weathering processes (chemical, physical and alteration associated to slopes).
3. Subsurface investigation
Exploration programs; geological mapping (maps and profiles); boreholes in rock masses; geophysical testing.
4. Discontinuity surfaces
Characterization, presentation of data; shear strength.
5. Classification systems of rock masses
Rock Mass Rating (RMR); Quality index (Q).
6. Strength and deformability of rock
Failure mechanisms; Lab tests; anisotropy; failure criteria (Mohr-Coulomb and Hoek-Brown).
7. Strength and deformability of rock masses
Failure criteria; Geological Strength Index (GSI); deformability moduli.
8. Internal stresses in rock masses
9. Applications of Rock Mechanics
Underground works; slope; foundations.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos escolhidos cobrem os conhecimentos fundamentais da Mecânica das Rochas.
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Foram selecionados de modo a serem abrangentes e a permitir que os alunos se apercebam do vasto leque de
aplicações que esta área do conhecimento abarca. A parte inicial do programa é dedicada à caracterização
física, geológica e geotécnica da matriz e dos maciços rochosos. Após esta fase, apresentam-se aplicações
concretas deste conhecimento a obras, onde se resolvem problemas de engenharia e se apresentam técnicas
e detalhes de execução.
Relativamente ao desenvolvimento de competências genéricas, o conteúdo programático escolhido e o método
de ensino adotado permitem o aperfeiçoamento destas competências, que naturalmente já deverão existir em
alunos na fase final do 2º ciclo de estudos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus was chosen so that the fundamental concepts of Rock Mechanics are covered. The subjects were
selected covering a wide range of topics, thus allowing the students to realize the variety of applications that
this area of knowledge embraces. The initial part of the program is dedicated to the physical, geological and
geotechnical characterization of rock and rock masses. This is followed by the study of the application of this
knowledge to concrete works, by solving engineering problems and with presentation of construction
techniques and details.
Regarding the development of generic competences, the adopted syllabus and teaching methods allow the
improvement of these competences which, one expects, shall already be present in students at the final phase
of the 2nd cycle studies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais relacionadas com o
comportamento dos maciços rochosos. São apresentados e resolvidos problemas enquadrados na matéria
exposta.
Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam alguns dos
exercícios que constam das fichas da disciplina. Esta resolução envolve frequentemente a utilização de
software técnico comercial, o que permite ilustrar a matéria dada, bem como expor os alunos a ferramentas de
cálculo que encontrarão na sua vida profissional. Estas aulas teórico-práticas incluem ainda a realização de
ensaios geofísicos de refração sísmica, com posterior tratamento e apresentação do respetivo relatório.
A avaliação é feita com base em dois trabalhos de síntese que os alunos durante o semestre, organizados em
grupos de 2 ou 3, elaboram com acompanhamento tutorial do docente (40%) e num exame final (60%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes, where the concepts, principles and fundamental theories related to the behavior rock
masses are presented with detail. Problems concerning the topics covered are proposed and solved.
Theoretical-practical classes where the students solve exercises from the unit’s practical material, with
guidance from the teacher. This solution involves frequently the use of professional software as a learning aid
and this has also the advantage of exposing the students to design tools that they will encounter on their
professional practice. These classes include the performance of geophysical seismic refraction tests, including
data processing and presentation of the report.
The evaluation is based on two projects that the students, organized in groups of 2-3 elements, prepare with
tutorial guidance by the teacher (40%) and a final exam (60%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas permitem a explanação das matérias constantes nos conteúdos programáticos. O modo de
lecionação permite a interação com os estudantes, quer durante a explicação dos conceitos quer na resolução
dos problemas práticos. As aulas teórico-práticas permitem a resolução de problemas pelos alunos, bem como
a realização de ensaios de campo, como por exemplo do ensaio de refração sísmica, realizado pelos alunos sob
supervisão do docente. Estas aulas permitem que os alunos reforcem as suas competências de resolução de
problemas, de trabalho em grupo e de aplicação na prática dos conhecimentos teóricos. A realização dos dois
trabalhos potencia o trabalho em grupo, o raciocínio crítico, o uso da internet como fonte de informação, entre
outras competências. A sua apresentação oral é fundamental para a melhoria da capacidade de comunicação.
Dado que a Mecânica das Rochas interage com várias áreas do saber, com linguagens próprias, o estudo e
desenvolvimentos destes trabalhos permite que os alunos se esforcem por compreender a linguagem de
outros especialistas e reforça a aprendizagem autónoma.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical classes are used towards the presentation of the topics cited in the syllabus. The teaching
method uses strongly the interaction with the students, during the explanation of the concepts and also during
the solution of practical problems. During the theoretical-practical classes the students solve problems and also
perform field tests, such as the seismic refraction test, under the supervision of the teacher. These classes
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reinforce several competences such as problem solving, work in group and use of theoretical concepts on
practical situations. The preparation of the two projects develops work in group, critical thought and the use of
internet as source of information among other competences. The oral presentation is fundamental for the
improvement of the communication skills. As Rock Mechanics interacts with several knowledge areas, with
their own languages, the study and development of these projects helps the students on the effort to understand
the language of other specialists and reinforces the autonomous learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Pinto, P.L. (2005) – Apontamentos sobre Mecânica das Rochas, DEC-FCTUC
• Goodman, R. E. (1989) - Introduction to Rock Mechanics, 2nd ed., Wiley, New York.
• Hoek, E. (2007) - Practical Rock Engineering.
• Hudson, J. A. e Harrison, J. P. (1997) - Engineering rock mechanics: an introduction to the principles, Oxford:
Pergamon.
• Vallejo, L. G., Ferrer, M., Ortuño, L. e Oteo, C. (2002) - Ingeniería Geológica, Pearson Educación, Madrid.

Mapa IX - Mecânica das Rochas / Rock Mechanics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica das Rochas / Rock Mechanics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Gomes Cabral Santarém Andrade - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de conhecimentos relacionados com o comportamento mecânico dos materiais e dos maciços
rochosos. Estudo de conceitos essenciais sobre a caracterização de resistência e deformabilidade dos
materiais rochosos. Realização de ensaios de caracterização física e dinâmica e avaliação dos seus
resultados. Zonamento geotécnico. Estudo dos principais problemas geotécnicos em obras de Engenharia Civil
localizadas em maciços rochosos. Utilização de classificações geomecânicas. Métodos numéricos na análise
de tensões em maciços rochosos. Avaliação pelo critério de Hoek-Brown. Caracterização de condicionantes da
implementação de uma obra de engenharia.
Aquisição de competências em análise e síntese, comunicação oral e escrita, conhecimentos de informática
relativos ao âmbito de estudo, resolver problemas, raciocínio crítico, comunicar com pessoas que não são
especialistas na área, adaptabilidade a novas situações, aplicar na prática os conhecimentos teóricos,
investigação científica
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students with main concepts of the mechanical behavior of rock materials and rock masses.
Study of strength and deformability of rock materials. Physical and dynamic test execution and results analysis.
Geotechnical zonation mapping. Study of geotechnical problems in civil engineering works on rock masses. Use
of geomechanical classifications. Introduction to numerical methods for the stress analysis of rock masses.
Application of the Hoek-Brown failure criterion. Site characterization in rock engineering projects.
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, oral and written communication, computer skills, problems
solving skills, critic reflection, communication with people of different knowledge, adaptability to new situations,
practical application of theoretical knowledge, investigation scientific skills.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Programa Teórico
1.Caracterização das descontinuidades.
2.Estudo do comportamento mecânico do material rochoso.
3.Estudo da resistência do material rochoso. Ensaios de compressão uniaxial e triaxial. Resistência à tracção.
Ensaios de carga pontual e do martelo de Schmidt. Velocidades de propagação dos ultrassons. Resistência
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tangencial das descontinuidades. Deformabilidade e permeabilidade.
4.Caracterização de classificações geomecânicas.
5.Estado das tensões num maciço rochoso.
6.Métodos numéricos para a análise de tensões.
7.Utilização do critério de Hoek-Brown. Utilização de programas informáticos. Condicionantes de uma obra de
engenharia num maciço rochoso.
Programas Teórico-Prático e Prático
1.Problemas geotécnicos de obras de engenharia.
2.Estudo das características das descontinuidades.
3.Estudo de tensões e deformações do material rochoso.
4.Realização e interpretação de ensaios laboratoriais e “in situ”.
5.Utilização de classificações geomecânicas.
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical program
1. Discontinuity characterization.
2. Study of the mechanical behavior of rock materials.
3. Study of rock strength. Uniaxial and triaxial compressive strength tests. Tensile strength. Point load and
Schmidt hammer tests. Ultrasonic velocity tests. Rock joint shear tests. Characterization of deformability and
permeability.
4. Geomechanical classifications systems.
5. Stresses in rock masses.
6. Numerical methods in stress analysis.
7. Use of the Hoek-Brown failure criterion. Use of software programs Site characterization in rock engineering
projects.
Theoretical-Practical program + Practical program
1. Geotechnical problems of engineering works.
2. Study of discontinuities.
3. Study of stress and strain of rock material.
4. Execution and analysis of laboratorial and in situ tests.
5. Use of geomechanical classifications.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os principais conhecimentos relacionados com o comportamento mecânico dos materiais e dos maciços
rochosos são explicados pela caracterização das descontinuidades e pelo estudo da resistência e deformação
dos materiais rochosos. A caracterização física e dinâmica é efectuada por ensaios laboratoriais e in situ.
O zonamento geotécnico é explicado através dos sistemas de classificações geomecânicas e do estudo dos
problemas geotécnicos de obras de engenharia. O estudo das classificações geomecânicas é efectuado pelas
classificações de Bieniawski e Barton. A introdução de métodos numéricos para a análise do estado de tensões
num maciço rochoso é efectuado no estudo de tensões e deformação do material rochoso. A aplicação do
critério de Hoek-Brown é realizada pela utilização de programas informáticos. A caracterização do local de
implementação de uma obra de engenharia é efectuada pelas classificações geomecânicas e do estudo de
problemas geotécnicos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main concepts of the mechanical behavior of rock materials and rock masses are explained through
discontinuity characterization and study of strength and strain of rock materials. The physical and dynamic test
execution and results analysis are carried out through laboratorial and in situ tests.
The geotechnical zonation mapping is explained through the geomechanical classifications systems and
geothecnical problems of engineering works. The study of geomechanical classifications is carried out using
the Bieniawski and Barton classifications. The introduction to numerical methods for the stress analysis of rock
masses is carried out through the study of the stress and strain of rock material. The application of the HoekBrown failure criterion is carried out using software programs. The site characterization in rock engineering
projects is carried out using the geomechnical classifications and studying geotechnical problems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas de exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a aplicação de exemplos práticos relacionados com a matéria leccionada. Aulas teóricopráticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam alguns exercícios de
aplicação prática. Aulas práticas de laboratório com execução de ensaios laboratoriais e in situ com análise de
resultados. A forma de avaliação consiste em: avaliação contínua (mini-testes e trabalhos - relacionados com a
caracterização de superfícies de descontinuidades, execução e análise de ensaios laboratoriais e in situ e
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utilização de classificações geomecânicas) e exame final, respectivamente com um peso de 70% e 30% no
resultado final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical classes consist on a detailed exposition, through audio-visual means, of concepts, principals and
fundamental theories with practical examples. Theoretical-practical classes where the students, under
supervision of the teacher, solve problems of practical application. Laboratorial classes with execution of
laboratorial and situ tests, with analysis of results. The evaluation form consists of continuous evaluation (mini
tests and works - related with characterization of discontinuities surfaces, execution and analysis of laboratorial
and in situ tests and use of geomechanical classifications) and final examination, with percentage values of 70%
and 30% on the evaluation final result, respectively.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Aulas teóricas de exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a aplicação de exemplos práticos relacionados com a matéria leccionada correspondem a:
Conhecimentos relacionados com o comportamento mecânico dos materiais e dos maciços rochosos. Estudo
de conceitos essenciais sobre a caracterização de resistência e deformabilidade dos materiais rochosos.
Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam alguns
exercícios de aplicação prática correspondem a:
Definição do zonamento geotécnico. Estudos dos principais problemas geotécnicos em obras de Engenharia
Civil localizadas em maciços rochosos. Utilização de classificações geomecânicas (Bieniawski e Barton).
Introdução aos métodos numéricos na análise de tensões em maciços rochosos. Avaliação pelo critério de
Hoek-Brown. Caracterização de várias condicionantes da implementação num maciço rochoso de uma obra de
engenharia. Utilização de meios informáticos.
Aulas práticas de laboratório com execução de ensaios laboratoriais e in situ e com análise de resultados
correspondem a: Realização de ensaios de caracterização física e dinâmica no laboratório e in situ, bem como
a avaliação dos seus resultados.
De acordo com o conhecimento e entendimento dos temas leccionados nas aulas teóricas e tendo estudado a
bibliografia recomendada ficam criadas as condições para aquisição de competências em análise e síntese e
também em raciocínio crítico.
De acordo com o conhecimento e entendimento dos temas leccionados nas aulas teóricas-práticas e tendo
estudado a bibliografia recomendada ficam criadas as condições para a aquisição de conhecimentos de
informática relativos ao âmbito de estudo, a capacidade de resolver problemas, aplicar os conhecimentos
teóricos e desenvolver investigação científica.
As competências em comunicação oral e escrita podem ser desenvolvidas através de apresentações nas
aulas efectuadas pelos estudantes e por outro lado, pela necessidade de escrever relatórios de acordo com
trabalhos propostos nas aulas teórico-práticas e práticas. O desenvolvimento destes trabalhos permitiu a
aquisição de competências relativas à adaptabilidade a novas situações, comunicação com pessoas que não
são especialistas na área, aplicação na prática os conhecimentos teóricos, investigação científica e
conhecimentos de informática relativos ao âmbito de estudo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical classes consist on a detailed exposition, through audio-visual means, of concepts, principals and
fundamental theories with practical examples are carried out through discontinuity characterization and study
of the mechanical behavior of rock materials. The study of strength and deformability of rock materials are
explained through the study of the mechanical behavior of rock materials and rock strength.
The theoretical-practical classes where the students, under supervision of the teacher, solve problems of
practical application are explained through:
Geotechnical zonation mapping. Study of Geothecnical problems of engineering works. Geomechanical
classifications systems (Bieniawski e Barton). Numerical methods in stress analysis. Use of the Hoek-Brown
failure criterion. Site characterization in rock engineering projects. Use of software programs.
Practical classes with laboratorial and situ tests and analysis of results are related with: Execution and analysis
of laboratorial and in situ tests.
With the knowledge and the understanding of the subjects taught on the theoretical classes and studied in the
recommend bibliography, the conditions are created to acquiring capabilities in synthesis and analysis and also
critical reflection.
With the knowledge and the understanding of the subjects taught on the theoretical-practical classes and
studied in the recommend bibliography, the conditions are created to acquiring capabilities in acquisition of
computer skills, problems solving skills, practical application of theoretical knowledge and scientific
investigation skills.
With the knowledge and the understanding of the subjects taught on the practical classes the conditions are
created to acquiring communication with people of different knowledge and acquiring practical application of
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theoretical knowledge.
The development of competence in oral and written communication may be stimulated, on one side, by the
presentation done by the students and on the other side, by the need of writing reports regarding the works
proposed on the theoretical-practical and practical classes. The development of this works will allow the
acquisition of competences relative to the acquiring adaptability to new situations, communication with people
of different knowledge, adaptability to new situations, practical application of theoretical knowledge,
investigation scientific skills and acquisition of computer skills.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Hoek, E. (2007) - Practical Rock Engineering, disponível em:
http://www.rocscience.com/hoek/corner/Practical_Rock_Engineering.pdf
Vallejo, L.G.; Ferrer, M.; Ortuño, L. & Oteo, C. (2002) - Ingeniería Geológica. Prentice Hall.
Andrade, P.S. (2008) - Estudo das principais características das descontinuidades. DCT – FCTUC.
Hudson, J. A. & Harrinson, J.P. (1997) - Engineering Rock Mechanics. An introduction to the principles.
Pergamon.
Rocha, M. (1981) - Mecânica das Rochas. LNEC.

Mapa IX - Mecânica dos Meios Contínuos / Continuum Mechanics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Meios Contínuos / Continuum Mechanics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Daniel António Semblano Gouveia Dias da Costa - 89,1
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Helena Freitas Melão Barros Gomes Pereira - 108,0
António Maranha Pereira da Gama - 207,9
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Helena Freitas Melão Barros Gomes Pereira - 108,0
António Maranha Pereira da Gama - 207,9
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
C1) proporcionar aos alunos o conhecimento base para análise de estruturas, nomeadamente para a
Resistência dos Materiais e Teoria das Estruturas, e também para a Mecânica dos Fluidos e dos Solos; C2)
proporcionar as equações de equilíbrio interno e de compatibilidade; C3) introduzir as leis constitutivas para
diferentes sólidos e fluidos contínuos; C4) compreender o comportamento material e avaliar a sua segurança
através de diferentes critérios.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
C1) provide the student with the basic knowledge for structural analysis, namely for the Strength of Materials
and Structures Theory, and also for Fluid and Soil Mechanics; C2) to provide the equations of internal
equilibrium, compatibility conditions; C3) to introduce constitutive laws for different continuum solids and fluids;
C4) to understand the behavior of the material and evaluate its safety using different criteria.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
q1 - Introdução e conceitos básicos: Generalidades, definições fundamentais.
q2 - Teoria das Tensões: Equações de equilíbrio, Tensões numa faceta arbitrariamente orientada, Tensões e
direções principais, Tensões octaédricas, Análise bidimensional de tensão.
q3 - Teoria das Extensões: Componentes do tensor das extensões, Deformação pura e movimento de corpo
rígido, Condições de compatibilidade, Deformação numa direção arbitrária, Análise bidimensional do estado de
deformação
q4 - Lei constitutiva: Comportamentos reológicos – modelos físicos, Lei de Hooke generalizada (materiais
isotrópicos, monotrópicos, isotrópico de comportamento visco-elástico linear), Líquido Newtoniano, Energia de
Deformação, Critérios de cedência e rotura (nomeadamente os critérios de Mohr, Von Mises e Tresca)
6.2.1.5. Syllabus:
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q1 – Introduction and general information: General considerations, Fundamental definitions.
q2 - The Stress Tensor: Equilibrium conditions, Stresses in an inclined facet, Principal stresses and principal
directions, Octahedral stresses, Two-dimensional analysis of the stress tensor.
q3 – The Strain Tensor: Components of the Strain Tensor, Pure deformation and rigid body motion, Equations of
compatibility, Deformation in an arbitrary direction, Two-dimensional analysis of the strain tensor.
q4 – Constitutive law: Rheological behaviour – physical models, Generalized Hooke’s law (isotropic materials,
monotropic, orthotropic, isotropic with linear visco-elastic behaviour), Newtonian liquid, Energy of deformation,
Yielding and Rupture Laws (namely criteria of Mohr, Von Mises and Tresca)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular foi definida para atingir os objetivos propostos (C1, C2 e C3) da seguinte forma:
- as bases necessárias para análise estrutural, Resistência dos Materiais e Mecânica dos Fluidos e dos Solos
(C1) são dadas em q1 a q4, mas sobretudo neste último;
- as equações de equilíbrio interno e de compatibilidade (C2) são introduzidas em q2 e q3;
- as equações constitutivas de diferentes materiais e ainda os critérios de segurança (C3-C4) são introduzidas
em q4
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unity was defined to attain the proposed objectives (C1, C2 and C3) according to the following:
-he basic knowledge for structural analysis, Strength of Materials and Fluid and Soil Mechanics (C1) are
provided in q1 to q4, although with greater importance in the latter;
- the internal equilibrium and compatibility conditions (C2) are introduced in q2 and q3;
- the constitutive law for different materials and safety criteria (C3-C4) are introduced in q4
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: incluem uma exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e
teorias fundamentais, sendo resolvidos exercícios práticos para enquadramento da matéria.
Aulas teórico-práticas: os alunos resolvem exercícios propostos de aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos com orientação do professor.
Avaliação: a avaliação consiste em exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lessons: include a detailed explanation using audio-visual equipment, of the concepts, principals and
fundamental theories, being simultaneously introduced practical exercises to illustrate the topic.
Theoretical-practical lessons: the students are request to solve proposed exercises for direct application of the
acquired knowledge under guidance of the professor.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas são as que melhor se adequam à apresentação dos conceitos teóricos e à discussão de
problemas associados à mecânica dos meios contínuos (C1, C2, C3,C4).
As aulas teórico-práticas são as que melhor se adequam à aplicação dos conhecimentos em situações
práticas e ao desenvolvimento pelo estudante de metodologias que o permitam tornar-se autónomo (C1, C2,
C3, C4).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical lessons are best suited to the presentation of theoretical concepts and methods of analysis and
discussion of problems associated with continuum mechanics (C1-4).
The practical classes are best suited to apply knowledge to practical situations and to help the student to
develop strategies which will help him to behave with autonomy (C1-4).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Mecânica e Resistência dos Materiais, V. Dias da Silva, 2005.
Theory of Elasticity, Timoshenko, S.P., Goodier, J.N., McGraw-Hill, 1970
Continuum Mechanics, A. J. M. Spencer, DoverPublications.com, 1992
Introduction to Tensor Calculus and Continuum Mechanics, J.H.. Heinbockel, Trafford Pub., 2001.
An Introduction to Continuum Mechanics, M. Gurtin, Elsevier, 1981.
Principles of Continuum Mechanics, M.N.L. Narasimhan, John Wiley and Sons, 1993
Continuum Mechanics, W. Jaunzemis, The Macmillan Co, 1967.
Introduction to the Mechanics of Continuous Media, L.E. Malvern, Prentice Hall, 1969.
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Tensor Analysis and Continuum Mechanics, W. Flugge, Springer-Verlag, 1972.
A First Course in Continuum Mechanics, Y.C. Fung, 3rd ed., Prentice Hall, 1994.

Mapa IX - Mecânica dos Solos do Estado Crítico / Critical State Soil Mechanics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Solos do Estado Crítico / Critical State Soil Mechanics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Joaquim Leal Lemos - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo é explorar, com algum detalhe, as propriedades mecânicas dos solos e desenvolver os modelos
matemáticos apropriados que descrevam e prevejam o comportamento dos maciços terrosos. No fim desta
unidade curricular o aluno estará familiarizado com as aproximações atuais para determinar a resistência e a
rigidez e a aplicação destas propriedades na prática.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is to explore, in some detail, the mechanical properties of soils and to develop appropriate mathematical
models to describe and predict the engineering behaviour of the ground. By the end of the course you will be
familiar with modern approaches to determining the strength and stiffness of soils and the application of these
properties in practice.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O conceito de tensão efetiva
Conceitos de tensão e deformação. Modelos elásticos, lineares, rígidos, plásticos perfeitos.
Trajectória das tensões e tensões no solo em repouso.
Resistência ao corte e critérios de rotura
Resistência drenada de areias e argilas, pico, pós-rotura e resistência residual, teoria do estado crítico e o
trabalho de Hvorslev.
Comportamento elástico ideal de materiais porosos.
Compressibilidade de argilas naturais.
Ensaio edométrico.
Teoria do estado crítico e o trabalho conceptual de Rendulic.
Comportamento elasto-plástico e variação de volume de argilas.
Resistência ao corte não drenada.
Ensaio laboratoriais de cone penetrómetro, de molinete e triaxial.
Teoria da elasticidade versus teoria da plasticidade.
Superfície de cedência, lei de fluxo e lei do endurecimento.
Modelos isotrópicos e anisotrópicos.
Modelos de Cam-Clay e de Cam-Clay modificado.
Modelos de Malanie e de MIT.
6.2.1.5. Syllabus:
The concept of effective stress.
Concepts of stress and strain. Elastic, linear, rigid and perfect plastic models.
Stress paths and earth pressure at rest.
Shear strength and failure criteria.
Drained strength of sands and clays, peak, post-rupture and residual strength, the Critical State Concept, the
work of Hvorslev.
Ideal porous elastic materials.
Compressibility of natural clays.
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Odometer test.
The Critical State framework and the work of Rendulic.
Elastic-plastic volume change of clays.
Undrained strength.
Cone penetrometer, vane and triaxial test.
The stress-strain behaviour of clays.
Elasticity theory versus plasticity theory.
Yield locus, flow rule, strain hardening law.
Isotropic models and anisotropic models.
Cam Clay and modified Cam-Clay models.
Melanie and MIT models.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Na Engenharia Geotécnica tratamos com materiais de elevada complexidade e variabilidade. Ao contrário de
outros materiais usados na construção, na geotecnia o engenheiro tem que construir com o que na natureza
existe. A constituição particulada dos solos e a sua grande variabilidade no tamanho, na forma, distribuição e
arranjo granulométrico faz com que o desenvolvimento de modelos matemáticos que descrevam e prevejam o
comportamento real dos solos, seja uma tarefa complicada. A compreensão do comportamento mecânico dos
solos é um capítulo importante da engenharia geotécnica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In geotechnical engineering we are dealing with a highly complex range of materials. Unlike most other
construction materials, the geotechnical engineer has to do with what nature has provided. Because of their
particulate nature and the wide ranges of particle sizes, shapes, grading and packing arrangements, the
development of mathematical models to describe and predict the behaviour of soils is a difficult and challenging
task. Developing an understanding of the mechanical properties of soils forms an important part of geotechnical
engineering.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos que preencham todas as necessidades de
enquadramento dos alunos com a matéria. Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a
orientação do docente, desenvolvam alguns trabalhos práticos de aplicação das matérias leccionadas. Aulas
laboratoriais com execução ou, em alguns casos, observação ou apresentação de ensaios com posterior
tratamento dos resultados. A avaliação consiste em exame final, participação, resolução, apresentação e
discussão dos trabalhos práticos bem como apresentação dos relatórios dos ensaios laboratoriais e sua
discussão.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures with a detailed exposition of the main concepts, principles and theories using overhead
projection and the resolution of exercises that exemplifies the application of the theoretical subjects. Tutorial
lectures where the students solve practical applications under the supervision of the lecturer. Laboratory
lectures for the execution of experimental work to obtain the soil parameters or just calculate the data of the
tests results exposed or follow the execution in the laboratory. The evaluation consists mainly on a final exam,
participation, reports with the resolution of practical applications, written and oral presentation and discussion
of practical works and laboratory tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As matérias teóricas, conceitos e princípios são apresentados aos alunos através de aulas centradas no
professor. Nestas aulas são resolvidos alguns problemas de aplicação para facilitar aos alunos a apreensão e
aplicação destas matérias. A resolução de trabalhos de aplicação exige ao aluno, com a orientação do docente,
a procura dos meios e sua aplicação para a resolução dos problemas apresentados. A apresentação escrita
através de relatórios dos trabalhos e dos ensaios de laboratório bem como a sua apresentação e discussão
oral pretende familiarizar o aluno com as aproximações atuais para determinar experimentalmente os
parâmetros de resistência e de rigidez e a aplicação destas propriedades na prática e nos modelos
matemáticos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical subjects, concepts and principles are presented to the students through lectures cantered in the
lecturer. In these lectures some practical problems are solved to facilitate the knowledge and demonstrate the
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application of the addressed subjects. In the resolution of practical problems it is demanded that the student
with the lecturer supervision to find the means for the resolution of the given problems by themselves. Reports
should be presented with the resolution of the practical problems and of the laboratory tests where the soil
mechanical proprieties (resistance and stiffness) should be deduced for use in the mathematical models.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• C.R. Scott - An Introduction to Soil Mechanics and Foundations, Applied Science Publishers.
• Craig - Soil Mechanics, Spon Press.
• Atkinson - An Introduction to the Mechanics of Soils and Foundations, McGraw-Hill.
• David Muir Wood - Soil behaviour and critical state soil mechanic, Cambridge.

Mapa IX - Mecânica dos Solos I / Soil Mechanics I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Solos I / Soil Mechanics I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Alexandre Lopes de Figueiredo Coelho - 157,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Jorge Nuno Veiga de Almeida e Sousa - 90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Jorge Nuno Veiga de Almeida e Sousa - 90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os principais conceitos, princípios e teorias que permitem explicar, compreender e prever
o comportamento hidráulico e mecânico dos maciços terrosos, quer naturais quer de aterros, sob as ações
impostas pelas estruturas que sobre eles ou no seu interior se pretende construir.
Aquisição de competências em análise e síntese, comunicação escrita, resolução de problemas, raciocínio
crítico, aprendizagem autónoma, aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students with the main concepts, principles and theories required to explain, understand and
predict the physical state and the hydraulic and the mechanic behaviours of soil massifs, in the natural condition
and when used as a construction material, under the influence of the loading imposed by structures built on or
inside them.
Acquiring competencies in synthesis and analysis, written communication, problem solving, critical reasoning,
autonomous learning, practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Características físicas e de identificação
Composição; grandezas básicas; granulometria; plasticidade de solos finos; classificação unificada.
2. Compactação
Conceitos básicos; compactação no laboratório; equipamentos de compactação; procedimentos e controle da
compactação no campo.
3. Estado de tensão em repouso
Conceito de tensão em meios particulados; princípio da tensão efetiva; avaliação das tensões em repouso.
4. Água nos solos. Percolação
Escoamentos unidimensionais; avaliação da permeabilidade; escoamentos bidimensionais; instabilidade de
origem hidráulica; capilaridade.
5. Compressibilidade e consolidação
Estratos confinados; ensaio edométrico; assentamentos por consolidação primária; teoria de consolidação
unidimensional de Terzaghi; consolidação secundária; aceleração da consolidação.
6. Tensões e deformações elásticas
Formulação do problema; modelos de comportamento; soluções elásticas para cargas aplicadas à superfície;
deformações; assentamento à superfície.
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Physical and Identification properties
Composition; basic properties; grain size distribution; plasticity of clayey soils; Unified Classification.
2. Compaction
Basic concepts; compaction in the laboratory; compaction equipment; compaction procedures and control in
the field.
3. Stress state at rest
Stress concept in particulate media; principle of effective stress; evaluation of the stress state at rest.
4. Water in soils. Percolation
One-dimensional flow; assessment of permeability; bi-dimensional flow; hydraulic instability; capillarity.
5. Compressibility and consolidation
Confined stratum; oedometer test; primary consolidation settlements; Terzaghi’s theory of consolidation;
secondary consolidation; consolidation acceleration.
6. Stresses and elastic strains
Problem formulation; models of soil behaviour; elastic solutions for surface loading; calculation of strains;
ground settlements.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo objectivo que os alunos adquiram conhecimentos sobre o comportamento de maciços terrosos,
compreender-se-á que no 1º tópico se apresente grandezas e propriedades que permitam obter a descrição
física e a identificação de solos e classificá-los de acordo com as suas aptidões para aplicações,
nomeadamente em aterros. Nestes, a fase fundamental é a compactação, à qual se dedica o 2º tópico.
O tópico 3 introduz e generaliza para meios particulados e submersos o conceito de tensão, e apresenta a
forma de estimar as tensões pré-existentes a qualquer obra humana.
No 4º tópico são introduzidos os conceitos e grandezas associados à hidráulica dos solos e evidenciado como o
escoamento afeta as tensões instaladas.
Nos tópicos 5 e 6 aborda-se o modo como os solos respondem, em termos de deformações, a alterações das
tensões impostas por carregamentos em condições de confinamento lateral, usando a Teoria da Terzaghi, e por
carregamentos em condições gerais, usando a Teoria da Elasticidade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that it is a main objective that students acquire knowledge on the behavior of soil massifs, the 1st
topic focuses on the parameters and properties used for physical description and identification of soils, in
addition to their classification in relation to their aptitude for the construction of embankments. These greatly
depend on compaction, which is the main focus of the 2nd topic.
Topic 3 introduces and generalizes the concept of stress for particulate and submerged media, describing how
to estimate the pre-existing stresses prior to any human construction.
Topic 4 introduces the concepts and parameters related to hydraulics in soil, highlighting how the flow affects
the stresses.
Topics 5 and 6 consider the soil response, in terms of deformations, to the changes in stress due to surface
loads, considering the existence of lateral confinement, using Terzaghi’s Theory, and more general conditions,
using the Elasticity Theory.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias e
com a resolução de exercícios práticos elementares que concretizem o interesse prático da matéria e
exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam alguns
exercícios de aplicação prática, que exijam a conjugação de conceitos teóricos distintos e promovam o
raciocínio crítico face a problemas mais complexos.
Aulas laboratoriais com execução/observação de ensaios com posterior tratamento e interpretação dos
resultados.
A avaliação consiste em exame final ou, em alternativa, em mini-testes frequentes, que promovam a
aprendizagem contínua, e exame final, cada item com um peso de 50% no resultado final. Na avaliação,
abrangendo toda a matéria lecionada, pretende-se focar, de forma clara, tanto os conceitos teóricos de base
como a capacidade para resolver problemas complexos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories and solving of basic practical exercises to illustrate the practical interest of the subject
and exemplify its application to real cases.
Theoretical-practical classes where the students, supervised by the staff member, solve practical exercises,
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

185/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

which require the combination of different theoretical concepts and promote critical reasoning in the presence
of more complex problems.
Laboratory classes with execution/observation of tests, including treatment and interpretation of results.
Evaluation consists of a final exam or, alternatively, regular mini-tests, promoting continuous learning, and final
exam, each item with a 50% weight on the final mark. The evaluation, which covers all the taught matters,
clearly focus on both the basic theoretical concepts and the ability to solve complex problems.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A estratégia e o método de ensino adotado procuram envolver os alunos no processo de aprendizagem e na
sua valorização pessoal, e assim levar ao desenvolvimento, para além de competências técnicas específicas,
de algumas competências genéricas, de natureza instrumental, pessoal e sistémicas.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias lecionadas nas aulas teóricas e os exercícios de
aplicação prática que se procura que os alunos resolvam nas aulas teórico-práticas estão criadas as
condições para o desenvolvimento das competências em resolver problemas, em raciocínio crítico, em aplicar
na prática os conhecimentos teóricos e, num nível mais avançado, da competência em análise e síntese.
Nas aulas laboratoriais, com a realização dos ensaios simples que permitem obter as características físicas,
procura-se familiarizar os alunos com o material solo e relacionar as tendências básicas do seu
comportamento com aquelas características. Procura-se ainda mostrar os principais ensaios que permitem
obter parâmetros que caracterizam o comportamento dos solos, tais como os ensaios de permeabilidade e o
ensaio edométrico. O tratamento, a interpretação dos resultados e a escrita dos relatórios criam as condições
para que os alunos adquiram competências em aprendizagem autónoma e em comunicação escrita.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted aim at engaging the student in the learning process and his
personal development, and lead to the development of some generic competencies of instrumental, personal
and systemic nature.
With the knowledge and comprehension of the matters taught in the theoretical classes and the exercises with
practical applications given in the theoretical-practical classes, conditions exist for the development of
competencies in problem solving, critical reasoning, applying in practice theoretical knowledge and, at a more
advanced level, analysis and synthesis.
In the laboratory classes, simple experiments to assess physical properties are carried out to familiarize
students with soils and relate their basic trends of behaviour with those properties. The main experiments
measuring parameters describing soil behaviour, such as permeability and oedometer tests, are also shown.
The treatment and interpretation of the results and the writing up of test reports build up in the students
competencies in autonomous learning and written communication.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Matos Fernandes, M. (2006) – Mecânica dos Solos: Conceitos e Princípios Fundamentais, Vol. 1, Edições
FEUP.
• Lemos, L. L. (2002) – Apontamentos de Mecânica dos Solos, DEC-FCTUC.
• Das, B. M. (2000) - Fundamentals of Geotechnical Engineering, Brooks/Cole.
• Coelho, P.A.L.F., Almeida e Sousa, J. e Marques, F.E.R. (2007) – Diapositivos das aulas teóricas de Mecânica
dos Solos I, DEC-FCTUC.

Mapa IX - Mecânica dos Solos II / Soil Mechanics II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Solos II / Soil Mechanics II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Joaquim Leal Lemos - 157,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo José da Venda Oliveira - 67,5
António Alberto Santos Correia - 45
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo José da Venda Oliveira - 67,5
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António Alberto Santos Correia - 45
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Em primeiro lugar, e em complemento à matéria versada em Mecânica dos Solos I, pretende-se fornecer aos
alunos os conceitos e teorias que explicam a rotura num ponto ou elemento de maciços terrosos a as principais
metodologias empregues para abordar problemas de estabilidade global desses maciços. Em segundo lugar
procura-se expor os alunos aos conceitos subjacentes a métodos de dimensionamento e da avaliação da
segurança de taludes naturais e de muros de suporte de gravidade.
Espera-se, ainda, que os alunos desenvolvam competências em análise e síntese, comunicação escrita,
conhecimentos de informática relativa ao âmbito em estudo, resolução de problemas, raciocínio crítico,
aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In complement to the subjects delivered in Soil Mechanics I, firstly is intended to give to the students the
concepts and the back ground theory that explains the failure in one point or element in the terrain and the main
methodologies used to evaluate the global stability of the earth massive. Next are given to the students the
additional design concepts and to access the safety of natural slopes and rigid retain walls.
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, written communication, computer skills, problems solving,
critic reflection, autonomous learning and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Resistência ao corte
Critério de rotura de Mohr-Coulomb; ensaios de corte direto e triaxial; trajetórias das tensões; comportamento
drenado e não drenado; relações tensão deformação; resistência de pico, de volume constante e residual;
resistência não drenada; introdução à teoria do estado crítico.
2. Métodos de análise da estabilidade
Método rigoroso e aproximados
3. Avaliação da segurança
Segurança em termos do coeficiente de segurança: global e parciais; introdução ao Eurocódigo 7.
4. Estabilidade e estabilização de taludes
Classificação; estabilidade de taludes em termos da tensão total e efetiva; método das fatias; Ábacos de Taylor
e Bishop e Morgenstern; causas de rotura; métodos de remedeio e estabilização.
5. Muros de suporte
Impulso ativo e passivo e sua mobilização; teorias de Rankine e de Coulomb; dimensionamento estático e
dinâmico; drenagem de muros.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Shear strength
Mohr-Coulomb criteria; shear box and triaxial tests, sress paths, drained and undrained soil behaviour. Stressstrain behaviour. Peak, constant volume and residual shear resistance; un-drained shear resistance;
introduction to the critical state theory.
2. Limit analysis methods.
Rigorous and approximate methods.
3. Safety analysis
Safety in terms of the global and partial safety factors; Introduction to the Eorocode 7.
4. Stability and stabilization of slopes
Classification. Stability of slopes in terms of total and effective stresses. Method of slices; Taylor and Bishop
and Morgenstern abacus. Causes for failure and stabilization methods.
5. Retaining walls
Active and passive earth pressures and conditions for their mobilization. Rankine and Coulomb theories. Static
and dynamic design. Drainage.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Aspeto fundamental do comportamento mecânico dos solos é a resistência, que possibilita a definição dos
estados de tensão a partir dos quais as deformações se tornam praticamente infinitas. A abordagem desta
questão inicia-se, naturalmente, com a caracterização da rotura local ou pontual, que é feita por meio,
fundamentalmente, de ensaios de laboratório. Passa-se, de seguida, para a rotura global do maciço,
apresentando-se as diversas metodologias de análise da estabilidade que devem integrar o processo de
dimensionamento das estruturas geotécnicas. No âmbito deste, aspeto importante é o da verificação da
segurança, pelo que, na sequência, se introduzem as noções básicas de segurança, com especial referência
ao Eurocódigo 7. Por fim, os conceitos adquiridos, no âmbito desta unidade curricular e de Mecânica dos Solos
I, são aplicados no dimensionamento de dois tipos de estruturas geotécnicas: taludes naturais e muros de
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suporte de gravidade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Shear strength of soils is a fundamental mechanical behaviour of soils, so it will define the stress state limit
over which the deformations will be almost infinite. The approach to this matter starts with the evaluation of the
element local failure through mainly laboratory tests. Next the global failure of the soil mass is analysed, where
several methodologies of stability analysis are presented, which integrates the design processes of
geotechnical works. As part of these processes the safety analysis is a very important issue, and
consequently, the basic safety concepts are introduced with special reference to the Eurocode 7. The concepts
acquired in this unit and in Soil Mechanics I are applied to the design of two geotechnical structures slopes and
rigid retaining walls.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos que preencham todas as necessidades de
enquadramento dos alunos com a matéria. Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a
orientação do docente, resolvam alguns exercícios de aplicação prática. Esta resolução pode envolver a
utilização de software técnico comercial. Em algumas destas aulas, os alunos serão levados ao laboratório
para a observação da execução de ensaios de corte direto e triaxial.
A avaliação é baseada num exame final, abrangendo toda a matéria lecionada, pretendendo-se focar, de forma
clara, tanto os conceitos teóricos de base como a capacidade para resolver problemas complexos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures with detailed exposition, using overhead projection, of the concepts, principles and
fundamental theories, supported by the resolution of some practical problems that frame the students with all
the theoretical subjects addressed. Tutorial lectures where the students solve under the supervision of the
teacher some applied exercises. Here the students could involve the use of some commercial computer
programmes. In some of these lectures the students will go to the laboratory to observe the execution of direct
shear box and triaxial tests.
The evaluation is done by a final exam, involving all the lectured subjects, where the basic theoretical concepts
and the capacity to solve complex practical problems will be evaluated in a clear form.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A estratégia e o método de ensino adotado procuram levar ao desenvolvimento, para além de competências
técnicas específicas, de algumas das competências genéricas anteriormente listadas.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias lecionadas nas aulas teóricas e os exercícios de
aplicação prática que se procura que os alunos resolvam nas aulas teórico-práticas estão criadas as
condições para o desenvolvimento das competências em resolver problemas, em aplicar na prática os
conhecimentos teóricos e, num nível mais avançado, da competência em análise e síntese.
A utilização de software comercial na resolução de alguns problemas nas aulas teórico-práticas, para além de
permitir ilustrar a matéria dada, expõe os alunos a ferramentas de cálculo que encontrarão na sua vida
profissional e possibilita a aquisição de conhecimentos de informática no âmbito da geotecnia.
Os relatórios que os alunos podem entregar com o tratamento e a interpretação dos resultados dos ensaios de
laboratório observados e os resultados das análises numéricas efetuadas nas aulas teórico-práticas criam as
condições para o desenvolvimento das competências em formação autónoma, em comunicação escrita e em
raciocínio crítico
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and the methodology adopted intend to develop, besides the specific technical
competences, some of the general competences already listed above.
With the knowledge and understanding of the thought theoretical subjects complemented by practical exercises
for the students to solve during the tutorial lectures, are created conditions to develop the competences to solve
problems and to apply to practical problems the theoretical knowledge, and at a higher level to acquire
competences of analyze and synthesis.
The use of commercial computer programs to the resolution of some practical problems in the tutorial lectures,
will illustrate the given subjects and at the same time let the students contact with numerical tools and
implement the knowledge of informatics applied to geotechnical problems.
The reports that the student will deliver with the treatment and the interpretation of the results of the observed
laboratory tests and the results of numerical analysis carried out during the tutorial lectures will promote the
development of competences for the individual formation, for written communication and for critical thinking.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Matos Fernandes, M. (2006) – Mecânica dos Solos: Conceitos e Princípios Fundamentais, Vol. 1, Edições
FEUP.
• Matos Fernandes, M. (2011) – Mecânica dos Solos: Introdução à Engenharia Geotécnica, Vol. 2, Edições FEUP.
• Lemos, L. L. (2002) – Apontamentos de Mecânica dos Solos, DEC-FCTUC.
• Das, B. M. (2000) - Fundamentals of Geotechnical Engineering, Brooks/Cole.
• Craigh, R. F. (2000) - Soil Mechanics, Van Nostrand Reinhold.
• Atkinson, J.H. (1993) - An Introduction to the Mechanics of Soils and Foundations, McGraw-Hill.

Mapa IX - Mecânica I / Mechanics I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica I / Mechanics I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Henrique Jorge de Oliveira Negrão - 135
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Anísio Alberto Martinho de Andrade - 135
João Paulo Correia Rodrigues - 135
Jorge Nuno Veiga de Almeida e Sousa - 67,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Anísio Alberto Martinho de Andrade - 135
João Paulo Correia Rodrigues - 135
Jorge Nuno Veiga de Almeida e Sousa - 67,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O principal objectivo é a introdução e desenvolvimento de conceitos básicos de Mecânica das Estruturas, com
particular relevo para a Estática, da maior relevância para a futura aquisição de conhecimentos na área de
Estruturas e afins. A maioria destes conceitos será usada de forma quase intuitiva pelo engenheiro
estruturalista, no exercício da sua actividade profissional. Espera-se, da frequência da disciplina, que o aluno
adquira as seguintes competências específicas:
- Compreensão dos conceitos fundamentais
- Determinação das condições de vinculação de estruturas
- Síntese ou análise de estruturas: esforços, forças em ligações, reacções
Espera-se ainda a aquisição de competências genéricas em análise e síntese, resolução de problemas,
raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal is the introduction and development of the basic concepts of the Mechanics of Structures, with
emphasis to Statics, of utmost importance for the future acquisition of knowledge in the area of Structures and
similar. Most of these concepts will be used in an almost intuitive way by the structural engineer, during its
professional activity. It is expected that the students attending the course unit acquire the following specific
skills:
- understanding of the basic concepts
- determination of the conditions of connection of bodies and structures
- synthesis or analysis of structures: stresses, connecting forces, reactions
It is also expected the acquisition of general skills in synthesis and analysis, problems solving, critic thinking,
capability for autonomous learning and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Breve revisão de Mecânica Vectorial
2. Introdução à Estática
Equilíbrio 2D e 3D. Equilíbrio estático versus movimento. Movimentos de corpo rígido. Graus de liberdade.
3. Síntese e vinculação de sistemas de corpos
Ligações. Apoios. Vinculação do corpo rígido: eficaz (isostatia, hiperestatia), ineficaz, insuficiente (hipostatia).
Sistemas de 2 corpos e de corpos múltiplos.
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4. Sistemas reticulados e diagramas de esforços
Barras. Sistemas reticulados. Carregamentos, esforços e sua relação. Esforços em secções. Diagramas de
esforços. Libertações. Biacções.
5. Métodos de análise das condições de vinculação de corpos: Estatia
Métodos da estrutura arborescente, formulário e separação de corpos.
6. Treliças e sistemas articulados
Sistemas articulados. Treliças simples: métodos dos nós, método de Ritter. Treliças complexas.
7. Método dos Trabalhos Virtuais
Aplicação do método no cálculo de reacções de apoio, forças de ligação internas e esforços em secções.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Abridged review of Vectorial Mechanics
2. Introduction to Statics
2D and 3D equilibrium. Static equilibrium versus motion. Rigid body motion. Degrees of freedom.
3. Synthesis and connection of systems of rigid bodies
Connections. Supports. Connection of the single body: effective (isostatic, hyperstatic), ineffective, insufficient
(hypostatic). Systems of 2 bodies and multibody.
4. Framed structures and internal forces diagrams
Bars. Framed systems. Loads and internal forces and its relation. Internal forces in specific sections. Internal
forces diagrams. Releases. Bi-actions.
5. Methods of analysis of the connecting conditions
Formulae, tree-shaped structure method, separation of constituting bodies.
6. Lattice systems and trusses
Lattice systems. Simple trusses: method of node equilibrium, Ritter method. Complex trusses.
7. Method of Virtual Work
Applications of the method: evaluation of support reactions, forces in internal connections and internal forces in
sections.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Estática Aplicada constitui a pedra basilar de toda a formação subsequente em Engenharia de Estruturas. Na
actual estrutura curricular do curso, é também a primeira disciplina da área pedagógica-científica de
Engenharia Civil ministrada aos alunos. Considera-se que o conteúdo programático da unidade curricular
corresponde ao nível de conhecimentos adequado, mas não exaustivo, para uma sólida formação de base
neste domínio, bem como para a capacidade de progressão autónoma na área. A exposição dos conteúdos
teóricos é sistematicamente apoiada na resolução de problemas teórico-práticos, nos quais os alunos
exercitam e desenvolvem as suas capacidades de análise, síntese e raciocínio crítico. A terminologia muito
especializada e objectiva deste domínio estimula uma comunicação precisa como condição básica de
compreensão.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The Applied Statics is a cornerstone for the later learning in the area of Structural Engineering. In the present
curricular organization of this course, it is also the first unit of the scientific-pedagogic area of Civil Engineering
to be taught to the students. It is considered that the syllabus of the course unit corresponds to the adequate,
yet not exhaustive, level of knowledge in order to a solid formation in this domain, as well as for acquiring the
capability for autonomous knowledge development in this area. The presentation of the theoretical topics is
systematically supported by the resolution of theoretical-practical problems, in which the students practice and
develop their analysis, synthesis and critical thinking skills. The very specialized and objective lexicon of this
domain stimulates a precise communication as a basic condition for understanding.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com explicação pormenorizada dos conceitos, princípios e teoria fundamentais, apoiadas por
meios audiovisuais e com resolução de alguns exercícios teórico-práticos, ajudando a enquadrar os assuntos e
a sintonizá-los com a compreensão dos alunos. Discussão e esclarecimento de dúvidas relativas ao estudo ou
ao desenvolvimento dos trabalhos.
A avaliação consiste de provas de frequência, conferindo aprovação na disciplina, e de exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures with detailed explanation of the concepts, principles and fundamental theories, supported
by audiovisual media. Resolution of some practical exercises, helping to frame the subjects and put them in tune
with the students understanding. Discussion and clarification of doubts concerning the study or the
development of the works.
The evaluation consists of intermediate written evaluation tests, allowing the final approval in the unit, and a final
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exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O desenvolvimento das competências de análise e síntese e capacidade de resolução de problemas baseiamse, em grande medida, nos conhecimentos transmitidos presencialmente nas aulas teóricas e nos
esclarecimentos de dúvidas aos alunos, prestados sempre que necessário. As frequências possibilitam o
descongestionamento do período de avaliação final, favorecendo um acompanhamento gradual das matérias
ao longo do período lectivo. O estudo ao longo de um maior período de tempo favorece a consolidação de
conceitos, estimulando a reflexão crítica e a apetência pela aquisição de conhecimentos suplementares, de
forma autónoma.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of the synthesis and analysis skills and capability for problems solving are based, to a great
extent, on the knowledge transmitted face-to-face in the theoretical lectures, and on the clarification of doubts to
the students, made whenever needed. The intermediate evaluation tests help to reduce the peak effort of the
final evaluation period and are benefic for the gradual accompanying of the unit subjects along the semester.
Spreading the study time during a longer period contributes to consolidate the concepts, stimulating the critic
thinking and the appetency for the acquisition of extra knowledge in an autonomous way.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. Estática Aplicada para Engenharia Civil e Arquitectura, João H. Negrão, 2009
2. Mecânica Vectorial para Engenheiros, F. Beer ; E. Johnston ; E. Eisenberg, 2005
3. Curso de Mecânica – Estática (2 vols.), Adhemar da Fonseca, 1976

Mapa IX - Mecânica II / Mechanics II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica II / Mechanics II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Barreto Tadeu - 142,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Julieta Maria Pires António - 120
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Julieta Maria Pires António - 120
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Compreender conceitos fundamentais relacionados com noções de centros de massa e momentos de inércia.
- Assimilar conceitos essenciais para a avaliação da resposta dinâmica de estruturas.
- Compreender como a análise dinâmica se aplica à análise sísmica de estruturas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the fundamental concepts related to centers of mass and moments of inertia.
- To assimilate concepts essential for evaluating the dynamic response of structures.
- Understand how the dynamic analysis is applied to the seismic analysis of structures.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Centros Geométricos e de Massa
2. Momentos de Inércia
3. Introdução à dinâmica de estruturas
3.1. Sistemas com 1 grau de liberdade
3.2. Sistemas com 2 graus de liberdade
3.3 Sistemas com n graus de liberdade
4. Introdução à análise sísmica - Resposta dinâmica a sismos
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Geometric and Mass Centers
2. Moments of Inertia
3. Introduction to structural dynamics
3.1. Systems with one degree of freedom
3.2. Systems with two degrees of freedom
3.3 Systems with n degrees of freedom
4. Introduction to seismic analysis - dynamic response to earthquakes
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com o principal objectivo da unidade curricular dado que o
programa foi concebido para abordar de forma integrada, técnicas para a determinação de centros
geométricos e de massa, e momentos de inércia, e a introdução de conceitos essenciais para a avaliação da
resposta dinâmica de estruturas.
A disciplina contempla na primeira parte a determinação de centros geométricos e de massa, e momentos de
inércia. Na segunda parte aborda a introdução a sistemas dinâmicos, nomeadamente sistemas com um grau de
liberdade.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is consistent with the primary objective of the curricular unit since the syllabus was designed to
address in an integrated the use of techniques for the determination of geometric and mass centers and
moments of inertia, and the introduction of concepts essential to assess the dynamic response of structures.
The first part of the course covers the determination of geometric and mass centers and moments of inertia,
while the second part covers the introduction to dynamical systems, including systems with one degree of
freedom.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas recorrendo sempre que possível
a casos práticos. Os estudantes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de
actividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso e exercícios.
A avaliação será realizada através da realização de trabalhos ao longo do semestre (20% da classificação) e
através de provas escritas/testes (80% da classificação).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical contents of the curricular unit will be presented through lectures illustrated whenever possible
with practical cases. Students are encouraged to apply the competences acquired through practical activities,
including the analysis of case studies and exercises.
There will be problem sets throughout the course and the student is required to submit some of the problem
sets for evaluation (20% of the grade). Additionally, the student must be submitted to a written examination (80%
of the grade).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular dado que:
- a exposição do programa associada à apresentação de casos práticos e à resolução de exercícios possibilita
uma explicitação adequada dos conteúdos face ao público-alvo;
- a análise de casos práticos permitem mostrar a aplicabilidade dos conceitos teóricos leccionados;
O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências foram desenvolvidas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the curricular unit because:
- the exposition of the syllabus associated with the presentation of practical cases and the resolution of
exercises allow an adequate explanation of the contents over the target public;
- the analysis of practical cases allow to illustrate the applicability of the theoretical concepts;
The evaluation scheme was designed to measure the extent to which competences were developed.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
NEGRÃO, J., 2006- “Estática Aplicada para Engenharia Civil e Arquitectura", nº de Depósito Legal 245332/06 PT,
Coimbra, DEC-FCTUC, edição do autor.
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CLOUGH, R.W.; PENZIEN, J., 1975 – "Dynamics of Structures", Civil Engineering Series, New York: McGrawHill, ISBN 0070113920.
TADEU, A.; GODINHO, L., 2002 - “Animações de Fenómenos Físicos - CD Interactivo Pedagógico – versão II”,
CD-ROM, Coimbra: DEC-FCTUC.
* Bibliografia complementar
MERIAM , J.L., 1977 - "Estática", Rio de Janeiro : Livros Técnicos e Cientificos, ISBN 8521602758.
BEER, F., JOHNSTON, E., EISENBERG, E., CLAUSEN, W., 2006 – “Mecânica Vectorial para Engenheiros:
Estática”, 7ª ed., Lisboa : McGraw-Hill, ISBN 8586804452.
BEER, F., JOHNSTON, E., CLAUSEN, W., 2006 – “Mecânica Vectorial para Engenheiros: Dinâmica”, 7ª ed., Rio
de Janeiro : McGraw-Hill, ISBN 8586804495.
TADEU, A.; GODINHO, L., GOMES, M., 1999 - “Projecto de Edifícios. Notas Sobre Cálculo Sísmico em Edifícios”,
Departamento de Engenharia Civil da FCTUC.

Mapa IX - Métodos Estatísticos / Statistical Methods
6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Estatísticos / Statistical Methods
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria da Graça S. Temido Neves Mendes - 90
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuel António Facas Vicente - 90
Renata Leitão Dias da Silva - 45
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Manuel António Facas Vicente - 90
Renata Leitão Dias da Silva - 45
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objectivo desta disciplina introduzir conhecimentos matemáticos básicos que preparam o aluno para modelar
comportamentos padrão de fenómenos aleatórios que surgem em contextos de Engenharia ou Ciência,
contribuindo para uma formação matemática capaz de descrever, analisar e interpretar situações reais através
de modelos matemáticos não deterministas.
Aquisição de competências em análise e síntese, comunicação oral e escrita, resolução de problemas,
raciocínio crítico, aprendizagem autónoma, aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide basic mathematical knowledge that prepares the students to model standard behaviors of random
phenomena, which occur in Science and in Engineering contexts. To contribute to the acquisition of skills that
enable describing, analyzing and interpreting real situations through random mathematical models.
Acquiring skills in synthesis and analysis, oral and written communication, problems solving, critic reflection,
autonomous learning and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Probabilidades Fenómenos aleatórios. Probabilidade. Probabilidade condicionada. Independência de
acontecimentos.
2. Variáveis Aleatórias e Distribuições de probabilidade
Variáveis aleatórias reais discretas e contínuas. Momentos e parâmetros. Exemplos de distribuições de
probabilidade discretas e contínuas. Teorema limite central.
3. Estimação
Estimação pontual: estimadores e distribuições amostrais, métodos de estimação. Estimação intervalar:
generalidades, intervalos de confiança para a média de uma população, intervalos de confiança para a
variância de uma população gaussiana, intervalos de confiança para a proporção.
4. Testes de Significância
Generalidades. Significância e potência. Testes para a média de uma população, testes para a variância de uma
população gaussiana, testes para a proporção. Testes de ajustamento do Qui-quadrado.
5. Regressão Linear Simples
Estimação, intervalos de confiança e testes para os parâmetros. Intervalos de previsão.
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Probability
Random phenomena. Definition of Probability. Conditional probability. Independent events.
2. Random variables and probability distributions
Real random variables discrete and continuous. Moments and parameters. Examples of discrete and
continuous distributions. Central limit theorem.
3. Estimation
Introduction to statistical inference. Point estimation: estimators and sampling distributions, methods to obtain
estimates. Confidence intervals: generalities, confidence intervals for a population mean, for a gaussian
population variance and for a proportion.
4. Tests of Significance
Generalities, level of significance and power. Tests for a population mean, for a gaussian population variance
and for a proportion. Qui-Square test for the goodness of fit.
5. Simple linear regression model
Estimation, confidence intervals and tests for the regression parameters. Prediction intervals.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A correcta utilização de métodos estatísticos, em casos concretos, bem como a interpretação rigorosa dos
resultados necessitam de uma formação teórica de base, quer em Probabilidades quer em Estatística, para a
qual esta disciplina contribui. Assim os estudantes são preparados para a aplicação prática dos métodos e
conceitos a situações reais da Engenharia ou Ciência que envolvam a estimação de parâmetros de um modelo,
testar da sua adequação e a obtenção de explicações que permitam interpretar, prever e decidir sobre os
fenómenos aleatórios em estudo
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This subject provides basic theoretical formation, in Probability and Statistics, useful not only for accurate use
of statistical methods in concrete cases but also for their results’ rigorous interpretation. Thus students are
prepared for the practical applications of methods and concepts to real situations of engineering and science.
This includes the parameters’ estimation of a model, its goodness of fit and the explanation necessary to
interpret, predict and decide on the phenomena under study.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a alguns meios audiovisuais, dos conceitos, dos princípios
e teorias. Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam
exercícios. Aplicações com o programa estatístico SPSS nas aulas teóricas e duas aulas práticas em sala de
computadores com utilização deste programa.
A avaliação consiste num exame final ou, em alternativa, em duas frequências. A admissão às frequências
exige a presença a 75% das aulas, quer teóricas quer teórico-práticas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Detailed lectures (using some audio-visual devices) introducing and explaining concepts, principles and
theories. In the theoretical-practical classes, students will solve problems with the guidance of the teacher.
The statistical software SPSS is used in the theoretical classes and in two practical classes, given in a
computer room, to illustrate the main concepts of the syllabus.
The evaluation consists of a final exam or, alternatively, two intermediate tests. For the tests’ admission the
presence of 75% of all classes is required.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As componentes mais teóricas da unidade curricular serão leccionadas nas aulas teóricas. Nas aulas teóricopráticas são realizados exercícios, que permitem aos alunos aplicar os conceitos teóricos, quer em situações
académicas quer em aplicações estatísticas à Engenharia.
A ilustração de muitos dos conceitos estatísticos, usando o programa SPSS, permite ao aluno associar sentido
crítico e rapidez na obtenção de resultados em análise de dados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The more theoretical components of the course will be taught in the theoretical classes. In the theoreticalpractical classes exercises executed will allow students to apply the theoretical concepts, either in academic
situations or statistical engineering applications.
The handling of various statistical concepts, using the auxiliary software SPSS, will enable students to associate
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critical reflection and quickness in the data analysis argumentation
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Murteira, B., C. S. Ribeiro, J. A. Silva, C. Pimenta - Introdução à Estatística, 2001, McGraw-Hill, Lisboa.
Guimarães, R., Sarsfield Cabral, J., Estatística, 1997, McGraw-Hill, Lisboa.
Moore, D., McCabe, G., Introduction to the practice of statistics, Freeman, New York, 2006.
Devore, J.L., Probability and statistics for engineering and the sciences, Duxbury, 2000.
Andrews, L.C., R.L. Phillips – Mathematical Techniques for engineers and scientists, 2003, Spie Press,
Washington.
Ross, S. - Introduction to Probability and Statistics for engineers and scientists, 1987, Wiley.

Mapa IX - Métodos Numéricos / Numerical Methods
6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Numéricos / Numerical Methods
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel de Eça Guimarães de Abreu - 135
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Jorge Eduardo Teixeira Leandro - 180
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Jorge Eduardo Teixeira Leandro - 180
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade tem por objetivo consciencializar os alunos da importância dos métodos numéricos na solução de
vários problemas de engenharia (especialmente os de grande dimensão ou que não possuem solução analítica)
bem como apresentar os fundamentos matemáticos de um amplo conjunto de algoritmos numéricos utilizados
na sua resolução.
No final desta unidade curricular os alunos deverão:
-Compreender as potencialidades e limitações da aritmética computacional; distinguir os erros causados pela
sua utilização dos que resultam das limitações dos algoritmos.
-Conhecer os fundamentos e funcionamento prático (velocidade de convergência, esforço computacional,
precisão e estabilidade) dos diferentes algoritmos e respetivos limites de aplicação.
-Identificar o problema numérico a resolver e selecionar com base nas suas características o método numérico
para a respetiva solução.
-Dispor de um conjunto básico de competências numéricas de utilidade no âmbito de outras unidades
curriculares.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to make students aware of the importance that currently have numerical methods in solving
engineering problems (especially large size problems or when there is no analytic solution) and to present the
mathematical foundations of a range of well-established numerical algorithms used in its resolution.
At the end of the course, the students should be able to:
- Understand the capabilities and the limitations of computer arithmetic. Differentiate between the errors caused
by computer arithmetic and those caused by the limitations of the algorithms.
- Know the master basic numerical techniques, emphasizing its practical applications (convergence rates,
computational work effort, accuracy and stability) and limits of their appropriate use.
- Identify the numerical problem to be solved and choose the most appropriate numerical method for its solution.
- Provide a base set of numerical skills required for the proper functioning of other course curriculum units.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Cap. 1 – Introdução (Modelos matemáticos em Engenharia). Erros em Cálculo Numérico (Série de Taylor, Erros
de truncatura e arredondamento, sistema de numeração de ponto flutuante).
Cap. 2 - Resolução de Equações Não-Lineares (Métodos da bissecção, Newton e Secante).
Cap. 3 - Interpolação: Interpolação vs aproximação. Interpolação polinomial. “Splines” cúbicos.
Cap. 4 - Aproximação: Método dos mínimos quadrados. Regressão linear. Modelos de dois parâmetros.
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Linearização. Modelos lineares de n parâmetros.
Cap. 5 - Integração Numérica. Regras dos Trapézios e Simpson. Quadratura de Gauss.
Cap. 6 - Sistemas de Equações: Sistemas de equações lineares (métodos directos e métodos iterativos).
Introdução aos sistemas de equações não-lineares.
Cap. 7 - Equações Diferenciais Ordinárias. Problemas de valor inicial (Métodos de Taylor e Runge-Kutta).
Cap. 8 - Introdução ás Equações às Derivadas Parciais. Método das diferenças finitas aplicado à resolução
numérica da EDP parabólica.
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter 1 - Introduction to error analysis (Taylor Series, Truncation error, Round-off error, Floating point number
systems).
Chapter 2 - Root finding of non-linear equations (Bisection method, Newton's method, Secant method)
Chapter 3 - Interpolation: Polynomial interpolation. Cubic splines.
Chapter 4 - Curve fitting: Least squares. Linear regression. Two parameter models. Linearization. Linear models
of n parameters.
Chapter 5 - Numerical integration. Trapezoidal and Simpson Rules. Gaussian Quadrature Formulas.
Chapter 6 - Equations systems: Systems of linear equations (direct methods and iterative methods: Jacobi and
Gauss-Seidel methods). Introduction to systems of non-linear equations.
Chapter 7 - Ordinary Differential Equations (ODEs). Numerical solutions of ODEs- Initial value problems (Taylor
Series methods, Runge-Kutta methods).
Chapter 8 - Introduction to Partial Differential Equations (PDEs). Finite difference method for parabolic problems.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como primeira disciplina de análise numérica, esta unidade introduz os métodos básicos utilizados na solução
numérica de problemas científicos. Mostra como os métodos são obtidos, analisa as suas principais
características e utiliza-os para converter conceitos matemáticos em algoritmos, que possam ser
implementados em computador. Em paralelo os métodos são comparados e avaliados os respetivos erros. São
tratados os principais problemas que o engenheiro necessita de resolver, começando com o simples caso das
equações não lineares, aproximação de funções e, gradualmente, alcançando as equações diferenciais
ordinárias e equações ás derivadas parciais. Neste processo, os alunos ficarão familiarizados com a aritmética
computacional, processos de discretização e, em geral, com a terminologia utilizada na análise numérica. O
objetivo final da unidade é fornecer ferramentas para que o aluno possa compreender e modelar problemas de
engenharia no âmbito de disciplinas mais avançadas do curso.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As a first course in numerical analysis, this curricular unit introduces basic numerical methods used for the
numerical solution of scientific problems and shows how to develop, analyze, and use them in order to translate
mathematical concepts into algorithms, that can be implemented on a computer. At the same time, methods are
compared and errors are analyzed. It will be covered many of the commonly encountered problems that
engineers need to solve, starting with simple non-linear equations, curve fitting, and gradually building up to the
numerical solution of ordinary and partial differential equations. In the process, the students will become
familiar with computer arithmetic, discretization processes and, generally, with the terminology used in
numerical analysis. The end objective of this course is to provide tools and techniques in order for the student to
understand and model engineering problems in other course curriculum units.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas baseadas na apresentação e explicação de conceitos e métodos (recorrendo a meios
audiovisuais) complementadas com a resolução de alguns problemas ilustrativos das folhas de exercícios.
As aulas teórico-práticas têm duas componentes:
• Resolução de exemplos importantes para melhorar a compreensão dos conteúdos das aulas teóricas (30m);
• Discussão dos problemas propostos nas folhas de exercícios, sendo os alunos estimulados a resolvê-los
individualmente ou em grupo, sob a orientação do professor (1h00);
Existe possibilidade de escolha entre dois tipos de avaliação:
• Avaliação apenas com exame final;
• Avaliação “contínua” (para alunos que não excedam 30% de faltas às aulas). Dois Testes (T1 e T2, 37.5%
cada) a efetuar nas aulas teóricas (75 min. cada) e um 3º Teste (T3) a ser realizado depois do final do semestre
(25%). O Teste T3 ocorrerá em simultâneo com o Exame (EX) da época normal. Os alunos podem sempre
escolher entre fazer o Teste T3 ou o exame (EX).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes will be based on the presentation and explanation of concepts and methods (using media)
complemented with the resolution of some illustrative problems of the exercises sheets.
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The practical-theoretical classes has two components:
• Resolution of important examples to improve the understanding of the theoretical lectures (30 min maximum);
• Discussion of problems proposed at the exercises sheets, being the students stimulated to solve them
individually or in group, under the supervision of the professor (1h00);
There is the possibility of two types of evaluation:
• Evaluation only with final exam
• Continuous assessment (maximum number of absences: 30% of the predicted classes). Two tests (T1 and T2,
37.5% each) to be held during the theoretical classes (75 min each), and one Test (T3) to be realized at the end of
the semester (25%). The test T3 and exam (EX) will take place at the same time. Students can either attend to
the test T3 or to the exam (EX).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Em face do número de alunos que frequentam a disciplina (em média 250 alunos por curso, distribuídos por
duas turmas teóricas) e o número de horas de contacto teórico-práticas por semana (1.5h) a metodologia de
ensino adoptada parece ser a que melhor serve os objectivos perseguidos. Tendo como objectivo uma
optimização da mesma adotaram-se as seguintes estratégias:
- Os conceitos são expostos de forma clara e objetiva fazendo uso, sempre que possível, de exemplos práticos
com evidente sentido físico ou geométrico ilustrados com representações gráficas.
- Na exposição teórica, cada capítulo é precedido pela apresentação de um ou mais exemplos motivacionais.
- Nas aulas teórico-práticas é promovida a discussão dos problemas propostos nas folhas de exercícios, sendo
os alunos estimulados a resolvê-los individualmente ou em grupo.
- Os alunos são encorajados a utilizar diferentes softwares (Matlab, Excel) e máquinas de calcular
programáveis.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the number of students attending the course (on average 250 students per course spread over two
theoretical classes) and the number of contact hours of practical-theoretical classes per week (1.5h) it seems
that the teaching methodology adopted is the one that best serves the objectives pursued. Towards their
optimization the following strategies were adopted:
-The concepts are exposed in a clear and objective way and, whenever possible, the theoretical exposition is
supported by practical examples of physical or geometrical nature. and graphic representations.
- Each chapter will be driven by one or more motivational problems.
- In practical-theoretical classes, it is promoted the discussion of problems proposed at the exercises sheets,
being the students stimulated to solve them individually or in group.
- Students will be encouraged to use software (Matlab, Excel) and programmable calculating machines.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Abreu, J.M, Antunes do Carmo, J. S. (2010) - Métodos Numéricos em Engenharia, DEC-FCTUC.
Chapra, S.C., Canale, R.P. (2010) - Numerical methods for engineers. McGraw-Hill Int. Eds., 6nd Edition.
Conte, S.D., de Boor, C. (1981) - Elementary Numerical Analysis: An Algorithmic Approach. McGraw-Hill Int.
Eds., 3rd Edition.
Curtis, F.G., Wheatley, P.O. (1994) - Applied numerical analysis. Addison Wesley, 5th Edition.
Pina, H.L.G. (1995) - Métodos numéricos. McGraw-Hill.

Mapa IX - Mineralogia e Petrologia / Mineralogy and Petrology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mineralogia e Petrologia / Mineralogy and Petrology
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Vítor da Fonseca Pinto Duarte - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos possam dominar os conceitos básicos, princípios e teorias associados à
Mineralogia e Petrologia e compreendam a importância do conhecimento das rochas e minerais na realização
das atividades antrópicas relacionadas com o uso da Terra. Pretende-se que os alunos consigam identificar os
diferentes tipos de minerais e rochas, com especial referência às ocorrências em Portugal.
Aquisição de competências na comunicação oral e escrita, resolução de problemas, raciocínio crítico,
aprendizagem autónoma, aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students can dominate the basic concepts, principles and theories associated to Mineralogy
and Petrology and understand the importance of knowledge of rocks and minerals in the development of human
activities related with the land use. It is intended that students can identify the different types of minerals and
rocks, with especial reference to the occurrences in Portugal.
Acquiring capabilities in oral and written communication, problems solving, critic reflection, autonomous
learning, practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Introdução ao Planeta Terra.
Processos e produtos geológicos. O princípio do Uniformitarismo. A teoria da tectónica de placas. O tempo
geológico
II. Introdução aos materiais terrestres: minerais e rochas
Origem e diversidade dos minerais e rochas. O ciclo geológico e litológico.
III. Mineralogia
Propriedades físicas e químicas dos minerais. Sistemas de classificação. Identificação e técnicas de estudo.
IV. Petrologia ígnea
Génese das rochas ígneas e os seus principais parâmetros químicos e físicos. Aspetos texturais e sistemas de
classificação. Geometria dos corpos ígneos. Caracterização macroscópica.
V. Petrologia sedimentar
Génese das rochas sedimentares e seus principais ambientes. Sistemas de classificação. Tipos e significado
das estruturas sedimentares. Caracterização macroscópica.
VI. Petrologia metamórfica
Génese das rochas metamórficas. Principais sistemas de classificação. Caracterização macroscópica.
VII. Principais recursos e ocorrências em Portugal.
6.2.1.5. Syllabus:
I. Introduction to the Earth Planet.
Geological process and products. The concept of uniformitarianism. The plate tectonics theory. Geological time.
II. Introduction to the terrestrial materials – minerals and rocks.
Genesis and diversity of minerals and rocks. Geological and lithological cycle.
III. Mineralogy
Physical and chemical properties of minerals. Mineral classification systems. Identification and main study
techiques.
IV. Igneous petrology
Genesis of igneous rocks and their main chemical and physical parameters. Textural aspects and classification
systems. Geometry of the igneous bodies. Macroscopic characterization.
V. Sedimentary Petrology
Genesis of sedimentary rocks and their main environments. Classification systems. Types and the significance
of sedimentary structures. Macroscopic characterization.
VI. Metamorphic Petrology
Genesis of metamorphic rocks. Main classification systems. Macroscopic characterization.
VII. Resources and occurrences in Portugal.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular constitui a base para o conhecimento dos materiais (minerais e rochas) que ocorrem
no Planeta Terra, em especial na sua camada mais superficial (Crosta Terrestre). Esses materiais são
estudados na Mineralogia e nos três grandes ramos da Petrologia: Ígnea, Sedimentar e Metamórfica.
Considerando a larga abrangência destas quatro áreas específicas da geologia, esta unidade curricular
assenta num conjunto de generalidades essenciais à formação científica e técnica dos estudantes de
engenharia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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This curricular unit constitutes the base of the materials knowledge (minerals and rocks) that occur in the Earth
Planet, in special in its outermost solid bed (Earths’s crust). The study of these materials is object of Mineralogy
and of the three different branches of Petrology: Igneous, Sedimentary and Metamorphic. Considering the large
range of these four specific geological areas, this curricular unit is based on a set of generalities essential in the
scientific and technical formation of engineering students.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos e princípios fundamentais da Mineralogia e Petrologia,
com recurso essencialmente a meios audiovisuais.
Aulas práticas onde os alunos farão a observação, caracterização e classificação de diversos tipos de
amostras de mão de minerais, rochas ígneas, sedimentares e metamórficas.
Aulas de campo onde os alunos irão ter a percepção dos minerais e rochas no seu contexto natural: o
afloramento. No campo os alunos irão desenvolver a metodologia de descrição e classificação dos materiais
observados.
A avaliação consiste em exame final (60%) e na combinação de parâmetros como a elaboração e apresentação
de relatórios práticos (20%), trabalho de casa (10%), presença e participação nas aulas (10%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes: detailed explanation of concepts and basic principles of Mineralogy and Petrology, using
multimedia resources.
Practical and laboratorial classes: where the students will make the observation, characterization and
classification of different types of minerals, igneous, sedimentary and metamorphic rocks in hand specimens.
Field work: where the students will have the perception of mineral and rocks in their natural context: the
outcrop. In the field the students will develop the methodology of description and classification of the observed
materials.
The evaluation consists in Final Exam (60%) and on a combination of presentation of practical reports (20%),
homework (10%), attendance and participation in class evaluation (10%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Considerando a natureza generalista da unidade curricular, as metodologias de ensino propostas são
reforçadas no método expositivo da componente teórica.
Os conhecimentos teóricos adquiridos serão fundamentais no estudo prático e experimental: identificação e
caracterização dos múltiplos exemplos de amostras de minerais e rochas.
As saídas de campo permitem uma apreensão da verdadeira dimensão dos materiais geológicos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that this curricular unit is based on basic concepts and theories the teaching methodologies are
reinforced by use of the expository method of theoretical component.
Theoretical knowledge acquired will be necessary in the practical and experimental studies: identification and
characterization of the several examples of minerals and rock samples.
The field works allow a good perception to the student of the real dimension of geological materials.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Blatt, H., Tracy, R.J. & Owens, B.E. (2006) – Petrology – Igneous, Sedimentary and Metamorphic; 3ª edição, W.H.
Freeman and Company, New York;
Press, F. , Siever, R., Grotzinger, J. & Thomas, J. H. (200& -- Understanding Earth, 4th edition: alguns capítulos;
Nesse, W. D. (2000) – Introduction to Mineralogy, Oxford University Press;
Apontamentos coligidos pelo docente.

Mapa IX - Obras de Escavação e Contenção / Earth Retaining Structures
6.2.1.1. Unidade curricular:
Obras de Escavação e Contenção / Earth Retaining Structures
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Nuno Veiga de Almeida e Sousa - 67,5
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos uma formação aprofundada na conceção, dimensionamento, construção e observação de
diferentes tipos de estruturas de suporte de terras.
Espera-se que os alunos desenvolvam competências em análise e síntese, comunicação oral e escrita,
conhecimentos de informática relativa ao âmbito em estudo, resolução de problemas, trabalho em grupo,
gestão de informação, raciocínio crítico, aprendizagem autónoma, adaptabilidade a novas situações e aplicação
prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students with a thorough training in the conception, design, construction and monitoring of
various earth retaining walls.
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, oral and written communication, computer skills, problems
solving, teamwork, critic reflection, autonomous learning, adaptability to new situations, and practical
application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estruturas de suporte rígidas
Teorias de impulsos; pressões de terra em condições estáticas e sísmicas; principais tipos; conceção e
aspectos construtivos; verificação da estabilidade externa; dimensionamento estrutural.
2. Estruturas de suporte flexíveis
Principais tipos; conceção e aspectos construtivos; pressões de terra e dimensionamento dos diversos
elementos estruturais; verificação da estabilidade externa; movimentos induzidos; observação.
3. Estruturas de suporte estabilizadas internamente
Mecanismos de mobilização dos esforços; tipos de reforços; conceção, construção e dimensionamento de
muros de terra armada e muros pregados.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Rigid retaining walls
Earth pressures theories; lateral earth pressures in static and seismic conditions; main types; conception and
constructive aspects; external stability and structural design.
2. Flexible retaining walls
Main types; conception and constructive aspects; earth pressures and design of the diverse structural
components; external stability; induced movements; monitoring.
3. Mechanical stabilized earth walls
Mechanisms of mobilization of the pullout resistance; types of reinforcement; conception, construction and
design of walls constructed using reinforced earthfill and of walls constructed using soil nails.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o principal objetivo da unidade curricular dotar os alunos de conhecimento e competências técnicas para
a realização de projetos de estruturas de suporte de terras é importante que no seu âmbito, para além dos
sistemas tradicionais de contenção de terras que comportam uma parede estrutural exterior ao maciço
suportado, contra a qual se exercem os impulsos e se mobilizam as forças estabilizadoras, sejam também
estudados sistemas de contenção estabilizados internamente, que nas últimas décadas têm tido um
desenvolvimento muito significativo. No que concerne aos sistemas tradicionais de contenção, começa-se por
abordar as estruturas rígidas, que são fundamentalmente empregues no suporte de aterros, e depois as
estruturas flexíveis, predominantemente empregues no suporte de escavações. Para todos os sistemas de
contenção faz-se referência aos aspetos construtivos, dá-se importância à definição das pressões de terra
atuantes e aborda-se com detalhe a verificação da segurança.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being the unit’s principal objective to provide the students with the knowledge and technical skills for the
development of the design of earth retaining structures, it is important that besides the traditional systems
(structural walls supporting earth pressure and providing stabilizing forces) the study of internally stabilized soil
walls is also presented. This type of walls had a considerable development on the last decades. Concerning the
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traditional retaining wall systems, the unit begins by studying the rigid structures that are fundamentally used
for earth fills, and then the flexible structures, mainly adopted in the support of excavations. For all systems the
construction techniques are detailed, particular importance is given to the earth pressures and the verification
of safety is discussed.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição dos conceitos e das teorias correspondentes às matérias, com a inclusão de
exemplos de aplicação prática simples e a referência a situações de casos concretos. O objetivo destas aulas é
transmitir conhecimentos que sirvam de suporte à pesquisa, à investigação e aos trabalhos a apresentar.
Nelas, é importante que os alunos sejam estimulados a participar, colaborando na resolução dos exercícios
propostos e, até, apresentando, individualmente ou em grupo, matérias lecionadas a montante e que são
essenciais para a compreensão e assimilação das matérias dadas no âmbito da unidade curricular.
Aulas de orientação tutorial destinadas ao acompanhamento dos trabalhos e/ou projetos propostos aos
diferentes grupos de alunos.
Visitas de estudo permitindo aos alunos terem contato direto com obras reais.
A avaliação é feita com base na realização de trabalhos e projetos propostos, durante o semestre, aos
diferentes grupos de alunos e de uma prova oral individual.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with presentation of the concepts and theories related to the topics being studied, with the
inclusion of simple examples of application and the reference to real cases of study. The objective of these
classes is to transmit knowledge that supports research and the solution of practical works to be developed by
the students. On the classes, importance is given to student interaction, cooperation on problem solution and
also to the presentation, individually or in group, of topics taught previously and that are essential for the
understanding and assimilation of the subjects proposed in this curricular unit.
Tutorial classes aimed to the accompaniment of the work and/or projects proposed to each group of students.
Field trips to job sites, to provide the students with direct contact with real works.
The evaluation is based on the development of the works and projects proposed, during the semester, to the
different groups of students and an individual oral exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A estratégia, o método de ensino adotado e o próprio processo de avaliação poderão, desde que os alunos se
envolvam no processo de aprendizagem e se empenhem na sua valorização pessoal, levar ao
desenvolvimento, para além de competências técnicas específicas, das competências genéricas, de natureza
instrumental, pessoal e sistémicas, anteriormente listadas.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias lecionadas nas aulas teóricas e estudadas na bibliografia
aconselhada estão criadas as condições para o desenvolvimento das competências em resolver problemas,
em aplicar na prática os conhecimentos teóricos e, num nível mais avançado, da competência em análise e
síntese, competência esta que, ao traduzir-se na capacidade para conceber, planear e projetar, é muito
importante que os alunos adquiram numa unidade curricular como esta de apoio direto ao projeto.
O desenvolvimento da competência em comunicação oral e escrita pode ser estimulado, por um lado, pela
apresentação nas aulas teóricas por parte dos alunos de matérias dadas a montante e pela prova oral
individual e, por outro lado, pela necessidade da escrita do relatório sobre os trabalhos e/ou projetos propostos
para avaliação.
A execução destes trabalhos e/ou projetos permitirá a aquisição de competências relativas à capacidade de
autonomia, de trabalho em grupo, de gestão da informação, de espírito crítico, de adaptabilidade a novas
situações e, ainda, à aquisição de conhecimentos informáticos, uma vez que alguns dos trabalhos exigem a
utilização de cálculo numérico.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The strategy, the adopted teaching method and the evaluation process itself may, as long as the students
involve themselves in the learning process and engage on their personal growth, lead to the development, in
addition to technical skills, of the generic skills, of instrumental nature, personal and systemic, previously listed.
With the knowledge and the understanding of the subjects taught on the theoretical classes and studied in the
recommend bibliography, the conditions are created to the development of the skills in problem solving, through
the application of the new theoretical concepts to practical situations. At a more advanced level, skill in analysis
and syntheses is developed. These skills translate in the ability to conceive, plan and design. Their development
is of utter importance on a curricular unit devoted to project direct support such as this.
The development of skill in oral and written communication may be stimulated, on one side, by the presentation
during the theoretical classes, done by the students, of subjects taught previously and by the individual oral
exam, and on the other side, by the need of writing a report regarding the works and/or projects proposed for
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evaluation.
The development of this works and/or projects will allow the acquisition of skills relative to the autonomous
thought, group work, information management, critic spirit, adaptability to new situations and also to the
acquisition of computer skills, since some of the works require the use of numerical computations
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Matos Fernandes, M. (1994) – Estruturas de Suporte de Terras, FEUP.
• Matos Fernandes, M. (2011) – Mecânica dos Solos: Introdução à Engenharia Geotécnica, Vol. 2, Edições FEUP.
• Almeida e Sousa, J. (2008) – Apontamentos de Estruturas de Suporte Flexíveis, DEC-FCTUC.
• Puller, M. (2003) – Deep Excavations: pratical manual, Thomas Telford.
• NP 1997 – Eurocódigo 7 – Projeto geotécnico.
• LCPC 1979 - Les ouvrages en terre armée: Recomendations et régles de l´art.
• FHWA, U. S. Department of Transportation, USA, 1998 – Manual for design and construction monitoring of soil
nail walls.

Mapa IX - Obras de Terra / Earth works
6.2.1.1. Unidade curricular:
Obras de Terra / Earth works
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo José da Venda Oliveira - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar formação avançada aos alunos na conceção, dimensionamento, construção e observação de obras,
nomeadamente quando a execução de aterros tem papel relevante (p.e. aterros rodoviários, barragens, etc).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide advanced formation in terms of conception, design, construction and observation of geotechnical
works,
namely when the execution of embankments has an important role (p.e, embankments for roads, earth dams,
etc).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Revisão sobre resistência ao corte e compressibilidade de solos argilosos
2. Aterros sobre solos moles
Dimensionamento. Cálculo das deformações verticais e horizontais. Comportamento típico. Técnicas
construtivas: banquetas, drenos verticais, construção faseada, pré-carga, estacas de brita, estacas de betão,
colunas de solo com ligantes, substituição de solos, geossintéticos, utilização de materiais leves. Observação
de obras geotécnicas (equipamento, fiabilidade, utilização, etc).
3. Terraplenagens
Ensaios laboratoriais base. Controlo da execução. Ensaios de controlo. Adição de ligantes. Equipamentos.
Classificação LCPC/SETRA. Avanços recentes no controlo e execução de aterros.
4. Barragens de Terra e Enrocamento
Experiência portuguesa. Tipos de Barragens. Aspetos condicionantes da escolha da solução. Dimensionamento
dos órgãos de drenagem. Estudo da percolação. Análise da estabilidade. Observação do comportamento.
Instrumentação. Legislação aplicável. Casos de obra.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Revisions of shear strength and compressibility of clays
2. Embankments built on soft soils
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Design. Evaluation of settlements and horizontal displacements. Typical behaviour of embankments built on soft
soils. Construction techniques: lateral berms, vertical drains, staged construction, preloading, sand columns,
concrete piles, deep mixing columns, use of geossynthetics, use light materials. Field observation of
geotechnical works (equipment, reliability, use, etc).
3. Embankments – general
Reference laboratory tests. Check of execution. Control tests. Use of binders to stabilise the embankments.
Equipments. Classification LCPC/SETRA. Advances in execution and control of embankments construction.
4. Gravel and earth dams
Portuguese experience review. Types of dams. Subjects which control the dam choice. Design of drainage
devices. Study of water flow. Stability analysis. Observation of the behaviour. Instrumentation. Legislation.
Practical cases.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A inclusão no programa da disciplina de assuntos relacionados com a execução de aterros, de aterros sobre
solos moles e de barragens de aterro visa dotar os alunos de instrumentos teóricos e práticos utilizados no
projeto, conceção e observação de obras de terra.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The consideration in the syllabus of the issues related with the execution of embankments, the embankment
built on soft soils and earth dams intends to give to the students the main tools, used in the design, conception
and observation of earth works.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
I) Aulas teóricas
Exposição dos conceitos, princípios e teorias fundamentais, com recurso a meios audiovisuais.
Complementarmente, resolvem-se alguns problemas de aplicação.
II) Aulas teórico práticas
Resolução de problemas de aplicação. Utilização dos programas Plaxis e Slide para resolução de problemas
geotécnicos.
III) Aulas práticas
Aulas de laboratório, de demonstração de diversos equipamentos e visita a obras.
IV) Avaliação
Trabalho em grupo – 40% v
Exame final – 60%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
I) Theoretical lectures
Use a audiovisuals means to explain the main theories and principals of the subjects. In addition, some
problems are solved.
II) Practical-theoretical lectures
Resolution of problems. Use of Plaxis and Slide codes to solve geotechnical problems
III) Practical lectures
Laboratory lectures, demonstration of testing equipments and visit to works.
IV)Evaluation
Group work – 40%
Final exam – 60%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O recurso a meios audiovisuais, com visualização de fotos e filmes, bem como a visita a obras geotécnicas,
pretende complementar a lecionação das matérias teóricas, a resolução de problemas práticos e a realização
de trabalhos de grupo. Esta interação de metodologias visa dotar os alunos de instrumentos teóricos e práticos,
utilizados no projeto, conceção e observação de obras de terra.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of audiovisual means, with photos and movies, associated with the visit to some geotechnical works,
intend to complement the theoretical subjects, the resolution of practical problems and the execution of group
works. This interaction of methodologies intends to give to the students the main tools used in the design,
conception and observation of earth works.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Maranha das Neves. "Apontamentos de Barragens de Aterro", UNL.
• Leroueil, S.; Magnan J. P.; Tavenas, F. (1990). "Embankments on Soft Clays", Ellis Horwood, England.
• Hight, D. W.; Jardine, R. J., Gens, A. (1997). "Embankments on Soft Clays". Bulletin of the Public Works
Research Center, Chap. 2, The Public Works Research Center of Greece, Athens, Greece.
• Ground Improvement Case Histories (2005), Edited by Buddhima Indraratna and Jian Chu, Nanyang, Elsevier

Mapa IX - Planeamento de Transportes / Transportation Planning
6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento de Transportes / Transportation Planning
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Pais Antunes - 33,8
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Gonçalo Homem de Almeida Rodriguez Correia - 33,8
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Gonçalo Homem de Almeida Rodriguez Correia - 33,8
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facultar aos alunos:
(1) O conhecimento dos conceitos, metodologias e técnicas fundamentais de planeamento de transportes,
assim como uma boa compreensão dos processos de planeamentos de transportes.
(2) A capacidade de participar de forma efetiva em equipas de planeamento de transportes.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with
(1) Fundamental knowledge about transportation planning concepts, methodologies, and techniques, as well as
a good understanding of transportation planning processes.
(2) Important skills for their effective participation in transportation planning teams.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
(1) Sistema de transportes. Oferta vs. procura de transportes. Redes de transporte. Modos/meios de
transporte. Análise comparada das características dos modos/meios de transporte. Motivos de viagem.
(2) Processo de planeamento de transportes.
(3) Políticas sustentáveis de transportes. Princípios de organização de sistemas de transportes.
(4) Modelo Clássico de Transportes (módulos “Geração”, “Distribuição”, “Repartição Modal” e “Atribuição”) e
suas evoluções.
(5) Modelos de microssimulação de transportes. Noções básicas.
(6) Avaliação de projetos de transporte.
(7) Otimização de redes de transporte.
6.2.1.5. Syllabus:
(1) Transportation systems. Transportation supply vs. demand. Transportation networks. Transportation
modes/means. Comparative analysis of transportation modes/means. Transportation motives.
(2) Transportation planning process.
(3) Sustainable transportation policies. Principles for the organization of transportation systems.
(4) Classic (Four-Step) Transportation Model (“Trip Generation”, “Trip Distribution”, “Modal Split” and “Traffic
Assignment” modules).
(5) Micro-simulation Transportation Models. Basic notions.
(6) Transportation project appraisal.
(7) Transportation network optimization.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos cobrem aqueles que se consideram ser os conhecimentos e capacidades
essenciais para um bom domínio da temática do planeamento de transportes, de acordo com a melhor
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literatura disponível e a experiência prática dos professores.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus addresses the knowledge and skills considered to be essential for a good understanding of
transportation planning, according to the literature available on the subject and the practical expertise of the
professors.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
(1) Método de ensino: aulas teórico-práticas com exposição de matéria e discussão e análise de questões
conceptuais e casos reais.
(2) Método de avaliação: trabalhos práticos (50%) e prova final escrita (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
(1) Teaching methods: lectures combining theoretical explanations with conceptual and real-case discussions.
(2) Evaluation methods: home assignments (50%) and written final exam (50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adotadas permitem dotar o aluno com os conhecimentos teóricos e as capacidades
analíticas julgados relevantes, sendo semelhantes àquelas que são usadas em unidades curriculares do
mesmo tipo nos melhores programas de mestrado em engenharia civil existentes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology allows providing the student with the relevant theoretical knowledge and analytical
skills, being similar to the one used in curricular units of similar type included in world-leading master programs
in civil engineering.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antunes, A.P., Correia, G. (2011), Slides de Planeamento de Transportes, Universidade de Coimbra, Coimbra
(Portugal)
Cascetta, E. (2009), Transportation Systems Analysis, Springer, Heidelberg (Germany).
Ortúzar, J.D., Willumsen, L.G. (2001), Modelling Transport, Wiley, Chichester (UK)
Sussman, J. (2000), Introduction to Transportation Systems, Artech House Publishers, Boston (MA, USA)

Mapa IX - Planeamento e Gestão Urbanística Municipal / Municipal Planning and Management
6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento e Gestão Urbanística Municipal / Municipal Planning and Management
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anabela Salgueiro Narciso Ribeiro - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular destina-se a familiarizar os alunos com as questões concretas do planeamento e da
gestão urbanística municipal. Confere competências na elaboração, apreciação e execução de Planos
Municipais de Ordenamento do Território. Executa uma actualização da legislação vigente e testa a aplicação
em planos existentes e em novos planos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is intended to familiarize students with the practical issues of urban planning and municipal
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management. Confers knowledge on the development, evaluation and implementation of Municipal Plans for
Territorial Planning. Performs an update of the legislation and test the application in existing plans and in new
plans.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A - Enquadramento: Divisão Territorial; a Constituição da República Portuguesa e a organização do poder
político; as autarquias locais e as regiões administrativas; as CCDR (Comissões de Coordenação do Desenv.
Regional); sistema nacional de informação territorial; enquadramento europeu, nacional e regional do
planeamento municipal; legislação urbanística em Portugal.
B - Planeamento Urbanístico Municipal; Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT); o processo de
elaboração dos PMOT; o PDM (Plano Municipal de Ordenamento do Território); urbanismo activo e urbanismo
passivo.
C - Gestão Urbanística Municipal/Políticas Municipais: a execução do plano; execução activa do plano: políticas
de solos; execução passiva do plano; operações de loteamento urbano; edificações; organização e tramitação
dos processos de licenciamento; o papel dos diversos intervenientes no processo de planeamento e gestão
urbanística municipal: o promotor, o projectista e a administração local.
6.2.1.5. Syllabus:
A - Background: Territorial Division, the Portuguese Constitution and the organization of political power, local
and administrative regions, the CCDR (Coordinating Committee on Regional Development); European
framework, national and regional municipal planning, urban legislation in Portugal.
B - Municipal Urban Planning; Municipal Plans for Territorial Planning (PMOT): definition, spatial scope,
objectives and functions, the process of preparing PMOT and its contents, the PDM (Master Plan) and the
importance of soil classification, urban planning and asset liability.
C - Municipal Urban Management / Municipal Policies: Implementation of the plan; active execution of the plan:
land policy; blending urban operations, building, organization and conduct of the licensing process, the passive
experience of urban management: critical appraisal of cases, the role of various actors in the process of city
planning and urban management: the promoter, the designer and the local administration.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular está destinada a familiarizar os alunos com as questões concretas do planeamento e
da gestão urbanística municipal e a conferir competências na elaboração, apreciação e execução de Planos
Municipais de Ordenamento do Território, a abordagem deve compreender alguns aspectos essenciais. O aluno
deve estar familiarizado com o sistema de Planeamento onde vai trabalhar. Esse estudo deve incluir todos os
níveis e escalas de planeamento e a articulação entre as mesmas. Esta apreensão de conhecimentos deve ser
realizada através de um trabalho prático através do qual se testa a aplicabilidade das normas dos vários níveis
de planeamento e a forma de articulá-las.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course is designed to familiarize students with the practical issues of planning and urban management and
municipal grants competence in the development, evaluation and implementation of Municipal Plans for
Territorial Planning. The student should be familiar with the planning system in which they will work. This study
should include all levels and scales of planning and coordination between them. This apprehension of knowledge
must be done through practical work through which to test the applicability of the various levels of planning and
how to articulate them.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A matéria é ministrada em aulas teóricas e teórico-práticas. Nas aulas teóricas são transmitidos alguns
conhecimentos fundamentais para induzirem o aluno nas pesquisas correctas relativamente ao seu trabalho.
Nas aulas teórico-práticas são elaborados os três seguintes trabalhos: Análise critica de um PDM ou PU;
Apreciação de um pedido de loteamento; Apreciação de um pedido de edificação. O aluno é posto em contacto
com a realidade do município de Coimbra ou de residência permanente. A avaliação implica a entrega de um
relatório, uma apresentação oral do trabalho e uma prova oral onde se testam alguns dos conhecimentos
básicos transmitidos durante as aulas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The subject is taught in lectures and theoretical-practical sessions. In the lectures are transmitted some
fundamental knowledge to induce the student in the research necessary for his work. In practical sessions
students design the three following works: critical analysis of a PDM (Master Plan) or a PU (Urban Detailed
Plan); Consideration of a request for subdivision; Consideration of a request for building. The student is put in
contact with the reality of the city of Coimbra or the place of permanent residence. Evaluation involves the
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delivery of a report, an oral presentation and an oral test on some of the basic knowledge transmitted during the
course.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino utilizada está directamente relacionada com os objectivos da disciplina. Sendo o
sistema de planeamento composto por diversos elementos, entre os quais a divisão territorial, as
características locais, os instrumentos de planeamento locais, regionais e nacionais, é importante que os
alunos façam a aprendizagem deste sistema através de um trabalho prático onde têm de conjugar todos estes
aspectos. Para além deste facto, a legislação em que se baseia a apreciação de planos (uma das tarefas
possíveis para um Engenheiro Civil numa Câmara Municipal), está em constante actualização e necessita por
isso que no decorrer do próprio trabalho seja o aluno a fazer essa recolha e actualização ficando familiarizado
com a prática. O professor deve acompanhar a realização dos trabalhos no tempo da aula e estruturar a
informação e as fontes de informação que o aluno deverá utilizar.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is directly related to the objectives of the discipline. As the planning system is
composed of several elements, including the territorial division, the local characteristics, the local planning
instruments, regional and national, it is important that the students learn this system through a practical work,
combining all these elements. In addition to this, the law on which the examination of plans is based (one of the
possible tasks for a Civil Engineer in City Hall), is constantly being updated and needs so that in the course of
their work is the student to make this collection updating and getting familiar with the practice. The teacher
should monitor the implementation of the work in class time and structure the information and sources of
information that the student should use.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de Março, Diário da República Diário da República, 1.ª série — N.º 62 - RJUE Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. Presidência do Conselho de Ministros.
2. Decreto-Lei n.º 38382 de 07-08-1951 RGEU - Regulamento Geral das Edificações Urbanas (actualizado).
Editora DisLivro.
3. Oliveira, F. P. (2009) Loteamentos Urbanos e Dinâmicas das Normas de Planeamento. Editora Almedina.
4. Carvalho, J. e Oliveira F.P. (2008) Perequação Taxas e Cedências. Editora Almedina.
5. Regulamentos Municipais

Mapa IX - Planeamento Regional e Urbano / Regional and Urban Planning
6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento Regional e Urbano / Regional and Urban Planning
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bruno Filipe Lopes dos Santos - 112,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Eduardo Norte Pinto - 225
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Nuno Eduardo Norte Pinto - 225
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina pretende facultar aos alunos:
- o conhecimento dos conceitos, metodologias e técnicas fundamentais de planeamento regional e urbano,
- a compreensão dos processos de planeamentos regional e urbano, e
- a capacidade de participar de forma efectiva em equipas de planeamento regional e urbano.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide students with:
- the knowledge of the concepts, methodologies, and fundamental techniques of regional and urban planning,
- understanding of the regional and urban planning processes, and
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- capacity to participate effectively in teams of regional and urban planning.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Noção de planeamento territorial. Finalidades do planeamento territorial. Tipos de sistemas territoriais. Figuras
de plano territorial.
- História do planeamento territorial.
- Metodologias de planeamento territorial.
- Análise demográfica. Indicadores demográficos. Projeções demográficas: método da extrapolação de
tendências; método das componentes de crescimento.
- Análise socioeconómica. Indicadores económicos. Projeções económicas: modelo da base económica;
modelo input-output. Indicadores sociais.
- Análise urbanística. Indicadores urbanísticos.
- Análise custos-benefícios. Análise multicritério.
- Modelos de simulação: aplicação ao planeamento de transportes.
- Modelos de optimização: aplicação ao planeamento de equipamentos colectivos.
- Legislação urbanística portuguesa.
6.2.1.5. Syllabus:
- Concept of spatial planning. Spatial planning purposes. Types of territorial systems. Figures local level.
- History of regional planning.
- Methodologies for spatial planning.
- Demographic Analysis. Demographic indicators. Demographic projections: trends extrapolation method, the
cohort survival method.
- Socio-economic analysis. Economic indicators. Economic projections: economic base theory model, inputoutput model. Social indicators.
- Urban analysis. Urban indicators.
- Cost-benefit analysis. Multicriteria analysis.
- Simulation models: application to transportation planning.
- Models of optimization: application to public facilities planning.
- Portuguese urban legislation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa da cadeira permite aos alunos tomar contacto com conceitos e metodologias de base no
planeamento territorial, fazendo uso de técnicas fundamentais para o planeamento regional e urbano. O alunos
são também confrontados com indicadores demográficos, económicos e urbanísticos do contexto português,
tomando contacto com a realidade do planeamento territorial em Portugal. É ainda feita uma perspectiva
resumida da história do planeamento territorial e do enquadramento legal do planeamento em Portugal e países
lusófonos. A perspectiva multitemática do planeamento ensinada permite a compreensão dos processos de
planeamento territorial e dá aos alunos a capacidade de intervir em trabalhos de planeamento regional e
urbano.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of the course allows students to have contact with the basic concepts and methodologies on
territorial planning, making use of the fundamental techniques for urban and regional planning. The students are
also faced with the demographic, economic and urban indicators from the Portuguese context, coming into
contact with reality of spatial planning in Portugal. In addition, a summary of the spatial planning history is
provided together with an introduction of the legal planning framework in Portugal and other Portuguesespeaking countries. The multi-thematic perspective planning taught allows the understanding of the processes
of territorial planning and gives to students the ability to intervene in regional and urban planning works.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos que preencham todas as necessidades de
enquadramento dos alunos com a matéria. Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a
orientação do docente, resolvam alguns exercícios de aplicação prática. As aulas teórico-práticas servem
ainda de apoio à resolução de trabalhos práticos que contam para avaliação.
A avaliação pode ser realizada de acordo com duas metodologias. A primeira onde metade da nota
corresponde à avaliação dos trabalhos realizados nas aulas práticas e a outra metade à avaliação do exame
final. A segunda metodologia consiste na avaliação do exame final, equivalendo a 100% da nota. A nota de cada
aluno resultará da melhor nota obtida nas duas metodologias.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with the help of audiovisual media where concepts, principles and theories are presented. Practical
exercises that meet all the needs of students are solved, with guidelines provided. In TP lectures guidance to
solve some practical exercises is provided by professors. The practical classes are also used to support the
students’ work on the practical assignments that are considered for grading.
The grading can follow two methodologies. The first method in which half of the note corresponds to the
evaluation of the practices assignments done in the classroom and the other half is the mark of the final exam.
The second method consists on the final exam mark, which is assumed to be 100% of the final grade. The score
of each student will correspond to the best grade from the two methodologies.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
e são consolidados com a resolução de exercícios práticos simples. O software usado para análise de um
sistema territorial e para apoio à tomada de decisão são explicados e usados nas aulas teóricas de forma a
ensinar os conceitos básicos destes e as potencialidades na prática do planeamento territorial. O Google Earth
é usado nas aulas teóricas de forma a dar uma perspectiva espacial e multi-dimensional ao estudo da história
do planeamento territorial.
A resolução de trabalhos práticos nas aulas teórico-práticas permite aos alunos terem a perspectiva multitemática necessária no planeamento territorial. Para além disso, a resolução de exercícios práticos nessas
aulas dá aos alunos uma capacidade mais consolidada de resolução de problemas diversos de planeamento
regional e urbano.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The concepts and methods of spatial planning are taught in the theoretical lectures using audiovisual media and
are consolidated with the resolution of simple practical exercises. The software used for territorial system
analysis and for decision making support are explained and used in lectures in order to teach the basic
concepts and the potential use on territorial planning practice. Google Earth is used in lectures in order to
provide a spatial perspective and multi-dimensional to the study of territorial planning history.
The assignments done in TP lectures allow students to have the multi-thematic perspective needed in spatial
planning. In addition, the resolution of practical assignments gives to students a more consolidated capacity to
solve regional and urban planning problems.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Acetatos utilizados nas aulas teóricas / Handouts from theoretical lectures
A. Antunes, “Lições de Planeamento Regional e Urbano – Texto de apoio à cadeira de Planeamento Regional e
Urbano da Licenciatura de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra”, 2006.
P. Hall, “Urban and Regional Planning”, Routledge, London, UK, 1992.
H. Amstrong & J. Taylor, “Regional Economics and Policy”, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, UK,
1993.
J. Ortúzar & L. Willumsen, “Modelling Transport”, Wiley, Chichester, 1994.
G. Chadwick, “A System View of Planning: Towards a Theory of the Urban and Regional Planning Process”,
Pergamon, Oxford, UK, 1971.

Mapa IX - Pontes / Bridges
6.2.1.1. Unidade curricular:
Pontes / Bridges
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Maria dos Santos Gervásio - 29
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Tiago Braga Abecasis - 38,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Tiago Braga Abecasis - 38,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Fornecer aos alunos os conhecimentos necessários para a realização de um projecto de obras-de-arte,
nomeadamente um viaduto rodoviário.
Aquisição de competências na organização e execução de projecto, particularmente, de obras-de-arte.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students with the necessary knowledge to carry out a bridge design and detail.
Acquisition of skills in the organization and execution of a complete bridge design.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Caracterização, constituição, designação e classificação das pontes.
2) Caracteristicas específicas do comportamento estático das pontes e suas consequências para a
modelação, análise e verificação da segurança.
3) Tabuleiros de pontes. Configurações mais comuns. Caract. dos perfis transversais de pontes rodoviárias e
ferroviárias. Passadiços.
4) Concepção de pontes.
5) Regulamentação para o dimensionamento e verificação da segurança de pontes. Eurocódigos.
6) Verificação da segurança estrutural. Princípios gerais de verificação da segurança.
7) Tabuleiros em laje vigada de betão armado pré-esforçado.
8) Tabuleiros com secção em caixão.
9) Tabuleiros em laje.
10) Métodos construtivos correntes em pontes de betão armado pré-esforçado.
11) Tabuleiros mistos aço-betão em laje vigada.
12) Pilares, encontros e suas ligações ao tabuleiro.
6.2.1.5. Syllabus:
1) Characterization and classification of bridges.
2) Specific characteristics of the static behavior of bridges and their consequences for the modeling, analysis
and verification of safety.
3) Bridge decks. Most common configurations. Main characteristics of cross sections of road and railway
bridges. Footbridges.
4) Design of bridges.
5) Rules for the design and verification of safety of bridges. Eurocodes.
6) Verification of structural safety. General principles.
7) Decks with pre-stressed concrete girders
8) Box-girder decks.
9) Slab decks.
10) Construction methods of pre-stressed concrete bridges.
11) Composite steel-concrete decks.
12) Design of columns and abutments. Design of the connection between deck and columns/ abutments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O principal objectivo da cadeira é o de fornecer aos alunos todos os conceitos necessários para a realização de
projectos de obras-de-arte. Assim, são analisadas as diversas componentes de uma obra de arte,
nomeadamente, tipos de tabuleiros, pilares e encontros. São ainda fornecidos as bases necessárias para a
realização de projectos: organização de partes escritas, desenhos e notas de cálculo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main objective of this course is to provide students the basis for design of bridges. Therefore, the various
components of a bridge are analyzed, including different types of decks, columns and abutments. In addition,
students are provided with the necessary basis for the realization of bridge designs, including the organization
of documents, drawings and calculation notes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: Apresentação de conceitos teóricos, modelos regulamentares e exemplos ilustrativos com
recurso a exposição oral e meios audio-visuais.
Aulas práticas: Trabalho autónomo dos alunos em laboratório computacional com orientação do professor e
discussão da evolução do projecto.
Visita de estudo a uma obra-de-arte.
A classificação atribuída na cadeira resulta da média ponderada de duas notas: (i) nota de um trabalho prático,
dividido em duas partes (60%), e (ii) nota de um exame oral final (40%).
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures: Presentation of theoretical concepts, regulatory models and illustrative examples using
oral and audio-visual media.
Practical lectures: Autonomous work of students in computer lab with teacher's guidance and discussion of the
design project.
Visit to a construction site of a bridge.
The final classification results from the weighted average of two classifications: (i) classification in the design
project (60%), and (ii) classification in the oral exam (40%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas são apresentados exemplos ilustrativos dos principais conceitos apresentados. O curso inclui
também uma visita de estudo a uma obra de arte o que permite uma melhor compreensão dos conceitos
desenvolvidos nas aulas. Além disso, ao longo do curso, é executado um trabalho prático que consiste num
projecto de uma obra-de-arte, o que permite que os alunos adquiram as competências necessárias para a
realização deste tipo de projectos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the classes practical examples are provided that illustrate the main concepts being presented. The
course also includes a visit to a construction site, which allows a better understanding of the concepts
developed in classes.
In addition, throughout the course, a practical work is made that consists of a detailed bridge design, which
allows students to acquire the necessary skills to perform this type of design.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
NORMAS EUROPEIAS
− EN 1990 - Basis of structural design.
− EN 1991 - Eurocode 1 – Actions on structures. Part 2 : Traffic loads on bridges.
− EN 1992 - Eurocode 2 – Design of concrete structures. Part 2 : Concrete bridges - Design and detailing rules.
− EN 1993 - Eurocode 3 – Design of steel structures. Part 2: Steel bridges.
− EN 1994 - Eurocode 4 – Design of composite steel and concrete str. Part 2: General rules and rules for
bridges.

Mapa IX - Processos Gerais de Construção / General Processes of Construction
6.2.1.1. Unidade curricular:
Processos Gerais de Construção / General Processes of Construction
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Diogo Manuel Rosa Mateus - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Transmitir aos alunos conhecimentos gerais ao nível da construção de grandes obras (onde se incluem visitas
técnicas), e conhecimentos de caráter mais específico sobre obras correntes, com particular incidência na
construção de edifícios.
Aquisição de competências no controlo e coordenação de processos e técnicas de construção, em particular
para edifícios.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the general knowledge for the construction of large constructions (including technical visits), and
knowledge more specific in current constructions, with particular focus on construction of buildings.
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Acquiring capabilities in control and coordination of processes and construction techniques, particularly for
buildings.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Terraplenagens
Tipos de equipamentos. Produção e custos de utilização associados.
2. Implantação de obras
Trabalhos preparatórios no arranque de obras. Levantamento do terreno e implantação das construções
através de processos tradicionais simples.
3. Aplicação de Betão
Produção do cimento. Composição, processos de fabrico e características dos betões. Receção, aplicação e
controlo do betão em obra.
4. Fundações e contenção periférica
Fundações diretas e indiretas e/ou especiais. Escavação e contenção em edifícios com caves.
5. Cofragens
Cofragens para betão armado – Generalidades e Exigências. Dimensionamento de cofragens.
6. Impermeabilizações
Impermeabilizações em construções enterradas, pisos térreos e coberturas.
7. Armaduras ordinárias e de pré-esforço
8. Pré-Fabricação
Industrialização e pré-fabricação na construção. Coberturas para grandes vãos.
9. Alvenarias e acabamentos
Execução de alvenarias. Revestimentos em edifícios. Elementos de betão à vista.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Earth moving
Equipment used. Production and costs using.
2. Implantation of construction
Preparatory work. Surveying and implantation of traditional constructions through simple processes.
3. Application of Concrete
Production of the cements. Composition, manufacturing processes and characteristics of concrete. Reception
of the concrete, application and control of concrete on site.
4. Foundations and peripheral contention
Direct and indirect foundations and / or special. Excavation and contention in buildings with underground floors.
5. Formwork for Concrete
Formwork for Concrete – overview and requirements. Calculation and design of formwork.
6. Waterproofing
Waterproofing of buildings, in basements, upper floors and roofs.
7. Reinforcing steel and prestressing steel
8. Prefabrication
Industrialization and prefabrication in construction. Coverage for large spans.
9. Masonry and finishes
Execution of masonry. Cladding on buildings. Finishing the concrete.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com os principais objetivos da unidade curricular uma vez
que este foi concebido de forma a transmitir aos alunos os diferentes processos gerais e métodos de
construção utilizados, quer de uma forma mais genérica para as grandes obras, quer de uma forma mais
detalhada para os edifícios correntes, através da exposição da matéria em sala e da realização de visitas de
estudo e de palestras, proferidas por convidados com reconhecida experiência profissional na área, com a
partilha de experiências profissionais relevantes. O programa foi concebido de forma a integrar os diferentes
tipos de processos e métodos de construção aplicáveis ao longo das várias fases de construção, como
trabalhos preparatórios, execução da estrutura e acabamentos. Os alunos deverão ficar habilitados a controlar
e/ou coordenar os processos e técnicas de construção, durante as várias fases de construção, com particular
incidência na construção de edifícios.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are consistent with the main objectives of the course since it was designed to give
students the different general processes and methods of construction, or in a more generic to the great works,
whether in a more detailed for the current buildings, not only through the exposure of matter in the classroom,
such as by conducting study visits and lectures given by invited professional with recognized experience in the
area, with the sharing of relevant professional experience. The program was designed to integrate different
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types of processes and construction methods applicable throughout the various stages of construction, from
the preparatory stage to implementation of structure until the finish. Students should be able to control and / or
coordinate the processes and construction techniques during the various phases of construction, with
particular focus on construction of buildings.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas as matérias são expostas de forma detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, onde para
além dos conceitos e teorias fundamentais são apresentados casos de estudo, ilustrados com imagens e
pormenorizações de obra. Nas aulas teórico-práticas são resolvidos alguns exercícios de aplicação prática,
com a participação dos alunos. Nas temáticas consideradas mais relevantes são enquadradas no âmbito da
disciplina palestras proferidas por convidados de reconhecida experiência profissional na área. Para consolidar
a informação transmitida nas aulas e permitir uma maior aproximação aos condicionalismos das obras, são
também incluídas visitas de estudo ao longo do semestre. A avaliação é realizada através de exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures the subjects are exposed in detail, using the media, where in addition to the fundamental
concepts and theories are presented case studies, illustrated with images and labor-specification. In the
theoretical-practical exercises are solved some practical application, with the participation of students. In the
most relevant issues are framed in the context of the course lectures given by guests of recognized experience
in the field. To consolidate the information given in class and allow a closer approximation to the constraints of
the works are also included field trips throughout the semester. The evaluation is done through a final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino estão em coerência com os objectivos da unidade curricular uma vez que a
exposição do programa, complementado com a apresentação de casos práticos, palestras, visitas de estudo e
com a resolução de exercícios, possibilita uma explicitação adequada dos conteúdos face aos objetivos
previstos. Os conteúdos da unidade curricular são expostos através de aulas ilustradas, sempre que possível
utilizando casos práticos de obras. Os alunos são motivados para aplicar as competências adquiridas através
de actividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de caso e exercícios. A partilha de
experiências profissionais transmitidas ao longo das aulas e nas visitas de estudo são fundamentais na
motivação dos alunos. O regime de avaliação foi concebido para medir até que ponto as competências foram
desenvolvidas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the objectives of the course since the exposure of the program,
complemented by the presentation of case studies, lectures, study visits and the resolution of exercises
provides an adequate explanation of the contents against the objectives provided for. The contents of the
module are exposed through illustrated lectures, wherever possible using case studies of buildings. Students
are motivated to apply the skills acquired through practical activities, including analysis and discussion of case
studies and exercises. The sharing of professional experiences transmitted through the classes and study visits
are essential in student motivation. The evaluation form was designed to measure the extent to which skills
were developed.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bandeira, Filipe – Textos de apoio à disciplina de Processos Gerais de Construção, DEC-FCTUC, Coimbra, 1997.
Mascarenhas, Jorge – Sistemas de Construção, Volumes I, II, III e IV, Livros Horizonte, 2003 / 2004.
Coutinho, Sousa – Betão: Fabrico e Propriedades do Betão, Volumes I, II e III, LNEC, Lisboa, 1988.
NP EN 206-1:2077 – Especificação, desempenho, produção e conformidade.
Clemente, J. Santos - Cofragens Tradicionais de Madeiras, LNEC, Lisboa, 1976.
Catálogos de cofragens e andaimes - “PERI Handbook 2004” – PERI GmbH, Weissenhorn, 2004.
Tesoro, F. R. - Los forjados reticulares: Manual Pratico, CYPE Ingenieros, 1991.
Lima, J. D’Arga – Betão Armado – Armaduras, Vol. I – Aspectos gerais, LNEC, Lisboa, 1988.
NP ENV 13670-1:2007 – Execução de Estruturas em Betão. Parte 1: Regras Gerais.
Silva, J.R.M.; Sousa, A.V.S. - Manual de Alvenaria de Tijolo, APICER, CTCV, DEC-FCTUC, 2009.
Silva, J.R.M.; Sousa, A.V.S. - Manual de Aplicação de Ver. Cerâmicos, APICER, CTCV, DEC-FCTUC, 2003.

Mapa IX - Projecto de Urb. Transp. e V. de Comun. / Workshop on Spatial Planning and Transport Engineering
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Projecto de Urb. Transp. e V. de Comun. / Workshop on Spatial Planning and Transport Engineering
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Pais Antunes - 21
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Manuel Coutinho Rodrigues - 21
Bruno Filipe Lopes dos Santos - 10,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Manuel Coutinho Rodrigues - 21
Bruno Filipe Lopes dos Santos - 10,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Facultar aos alunos:
(1) O conhecimento dos conceitos, metodologias e técnicas fundamentais de planeamento de equipamentos
colectivos, assim como uma boa compreensão dos processos de planeamento de equipamentos colectivos.
(2) A capacidade de desenvolver, apresentar e discutir trabalhos de planeamento de equipamentos colectivos
(e, mais geralmente, trabalhos de planeamento territorial).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with:
(1) Fundamental knowledge about public facility planning concepts, methodologies, and techniques, as well as a
good understanding of public facility planning processes.
(2) Important skills for the development, presentation, and discussion of public facility planning studies (and,
more broadly, spatial planning studies).
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
(1) Planeamento de equipamentos colectivos. Noções essenciais. Tipologia dos Equipamentos Colectivos.
Papel do sector público.
(2) Técnicas de apoio à decisão: modelos de optimização e modelos multi-critério. Noções essenciais.
(3) Modelos básicos de optimização. Modelos FLP. Formulação dos modelos. Resolução dos modelos: métodos
gerais e métodos heurísticos. Modelos da p-mediana. Modelos de cobertura (cobertura de conjuntos e
cobertura máxima). Exercícios.
(4) Modelos avançados de optimização. Modelos dinâmicos. Modelos estocásticos e robustos. Modelos
hierárquicos. Modelos de localização de “hubs”. Modelos integrados de localização de equipamentos e
roteamento de veículos. Modelos multi-objectivos. Exercícios.
(5) Modelos multi-critério. Técnicas de filtragem de soluções não-admissíveis e soluções dominadas. Métodos
de soma pesada. Método TOPSIS. Métodos ELECTRE. Métodos de estabelecimentos de prioridades: Analytic
Hierarchy Process (AHP) e MACBETH.
(6) Aplicações a casos reais.
6.2.1.5. Syllabus:
(1) Public Facility Planning. Essential notions. Types of public facilities. Planning methodology. Role of the public
sector.
(2) Decision-support techniques – optimization and multi-criteria modeling. Essential notions.
(3) Basic optimization models. FLP models (incapacitated and capacitated). Model formulation. Model solving:
general methods and heuristic methods. P-median models. Covering models (set covering and maximal
covering). Exercises.
(4) Advanced optimization models: Dynamic models. Stochastic and robust models. Hierarchic models. Hub
location models. Integrated location-routing models. Multi-objective models. Exercises
(5) Multi-criteria models. Filtering techniques for unfeasible and dominated solutions. Weighted sum methods.
TOPSIS method. ELECTRE methods. Priority settings methods: Analytic Hierarchy Process (AHP) and
MACBETH.
(6) Real world applications: school networks, solid waste infrastructure networks. Presentation and discussion.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos cobrem aqueles que se consideram ser os conhecimentos e capacidades
essenciais para um bom domínio da temática do planeamento de equipamentos colectivos, de acordo com a
melhor literatura disponível e a experiência prática dos professores.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus addresses the knowledge and skills considered to be essential for a good understanding of public
facility planning, according to the literature available on the subject and the practical expertise of the professors.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
(1) Método de ensino: aulas teórico-práticas com exposição de matéria e discussão e análise de questões
conceptuais e casos reais.
(2) Método de avaliação: apresentação e discussão de trabalhos práticos individuais.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
(1) Teaching methods: lectures combining theoretical explanations with exercise solving and conceptual and
real-case discussions.
(2) Evaluation methods: presentation and discussion of individual home assignments.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adotadas permitem dotar o aluno com os conhecimentos teóricos e as capacidades
analíticas julgados relevantes, sendo semelhantes àquelas que são usadas em unidades curriculares do
mesmo tipo nos melhores programas de mestrado em que as mesmas matérias são ensinadas
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology allows providing the student with the relevant theoretical knowledge and analytical
skills, being similar to the one used in curricular units of similar type included in world-leading master programs
where the subject is taught.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Antunes, A.P. (2006), Lições de Planeamento de Equipamentos Colectivos, Universidade de Coimbra, Coimbra
(Portugal).
Coutinho-Rodrigues, J.M., Gestão de Empreendimentos - A Componente de Gestão da Engenharia,
Idtec/Ediliber, 2003
Daskin, M.S. (1995), Network and Discrete Location: Models, Algorithms and Applications, Wiley, New York
(USA).
Larson, R.C., Odoni, A.R., Urban Operations Research, Dynamic Ideas, Belmont (MA, USA).

Mapa IX - Projecto Assistido por Computador em Hidráulica Urbana/ Computer Aided Design in Urban Hydraulics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto Assistido por Computador em Hidráulica Urbana/ Computer Aided Design in Urban Hydraulics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Alfeu Almeida de Sá Marques - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Transmitir os conceitos e práticas adequadas ao Projecto, Planeamento, Operação e Gestão de Sistemas
Urbanos de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais e Pluviais. Familiarização com modernas
ferramentas de CAD/CAE, bem como com os métodos e mecanismos de telemedição, telegestão e controlo.
Avaliação, análise e discussão técnico-económica, bem como para a exploração de infra-estruturas dos
diferentes componentes dos Sistemas de Saneamento Básico.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Transmit concepts and practices appropriate to the Project Planning, Operation and Management System Urban
Water Supply and Drainage of Wastewater and Stormwater. Acquainted with modern tools of CAD / CAE, as
well as the methods and mechanisms of supervisory control and data acquisition (SCADA).
Evaluation, analyze, discussion of technical and economical solutions as well as aspects of the exploration of
the different infrastructure components of Sanitation Systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A sustentabilidade nas infra-estruturas de Hidráulica Urbana. Enquadramento Legal e Normativo. Sistemas
Urbanos de Abastecimento de Água (modelação dinâmica, modelação da qualidade, criação de um modelo,
calibração, gestão da energia, de fugas e perdas, tarifário). Sistemas Urbanos de Drenagem de Águas
Residuais (modelação e análise de escoamentos permanentes em superfície livre, análise de sistemas
separativos e unitários, instalações elevatórias de águas residuais, sistemas simplificados e qualidade em
sistemas de drenagem). Planos Directores de Abastecimento de Água, de Drenagem de Águas Residuais e de
Drenagem.
6.2.1.5. Syllabus:
The sustainability in infrastructure Urban Hydraulics. Legal and Regulatory aspects. Urban Systems of Water
Supply (dynamic modeling, quality modeling, creation of a model, calibration, energy management, leakage and
loss control, tariffs). Urban Drainage Systems and Wastewater Drainage (modeling and analysis of turbulent
free surface permanent flow, separate and combine systems, wastewater pumping facilities, simplified
systems and quality in drainage systems). Master Plans for Water Supply, Drainage and Wastewater Drainage.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incluem componentes de caracterização da modelação hidráulica em regime
permanente e não permanente dos escoamentos e de aspectos do estudo económico dos sistemas. Para tal os
alunos terão à disposição equipamento informático e software adequado a essa modelação bem como terão
acesso a bases de dados de sistemas urbanos de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais,
seja do ponto de vista topológico, seja dos consumos, bem como de dados de operação e manutenção dessas
infra-estruturas.
No que se refere à drenagem são referidas as imposições normativas e analisados os aspectos do
funcionamento hidráulico e sanitário, bem como as questões associadas aos riscos de inundações.
A modelação hidráulica, abrangendo aspectos gerais e também de pormenor no que concerne a processos
hidráulicos específicos, visam proporcionar uma visão integrada da problemática associada à gestão da água
em meio urbano e o contacto com ferramentas concretas de engenharia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Characterization of components of hydraulic modeling in permanent and non-permanent flow of the system. For
such, students will have access to computer equipment and software suitable for the corresponding modeling
and to databases of urban systems of water supply and sewerage, from which they may import their models,
topological, consumptions its geographical location, as well as operation and maintaining data of such
infrastructures.
With regard to drainage are referred to the legal constraints and regulatory and analysed aspects of hydraulic
operation and sanitary conditions, as well as issues associated with the risk of flooding.
Hydraulics modeling contents cover general aspects and also detail on specific hydraulic processes, aimed at
providing an integrated view of the problems associated with management of water in urban environment and
contact with specific tools of engineering.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição teórica das matérias, apresentação e discussão de exemplos de aplicação prática,
resolução acompanhada de problemas, resolução autónoma (pelos alunos) de um pequeno exemplo de um
sistema de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais. Aulas de orientação para
realização do projecto. A avaliação consiste em exame final, com um peso de 70%, e a realização de um
projecto, com um peso de 30% do resultado final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on theoretical aspects, presentation and discussion of examples of practical application, resolution of
problems, and autonomous development of a project of water supply and drainage (by students). Tutorial
classes for implementation of the project. The course evaluation consists of the final exam, with a weight of
70%, and implementation of the project, with a weight of 30% of the final mark.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo o principal objectivo deste curso proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os conceitos e técnicas
de modelação hidráulica e contacto com a realidade associada à execução de um projecto de gestão e
exploração de sistemas urbanos de abastecimento e drenagem de água, é importante ter aulas tanto em
aspectos teóricos como orientados para a resolução de problemas. Execução autónoma de um modelo de
dimensionamento e gestão (pelos alunos) também irá ajudar na aquisição de competências em análise e
síntese, resolução de problemas, raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e aplicação prática de
conhecimentos teóricos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being the main objective of this course to provide the students with knowledge of the concepts and techniques
of hydraulic modeling and a first contact with a project of management and operation, it is important to have
lectures both on theoretical aspects and discussion of solutions. Autonomous resolution of the project (by
students) will also help on acquiring capabilities in synthesis and analysis, problem solving, critic reflection,
autonomous learning and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
SÁ MARQUES, Alfeu; SOUSA, Joaquim, 2011 - HIDRÁULICA URBANA – Sistemas de Abastecimento de Água e
de Drenagem de Águas Residuais, onze capítulos, dois anexos, 450 páginas, 3ª Edição, Imprensa da
Universidade de Coimbra, Outubro, ISBN 978-989-26-0124-3
BETÂMIO de ALMEIDA, A. e KOELLE, E. – Fluid Transients in Pipe Networks. Computational Mechanics
Publications, Elsevier Applied Science, 1992.
http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/dw/epanet
http://www.image.unipd.it/salandin/IngAmbientale/Progetto_2/EPANET/EN2manual.pdf
http://www.epa.gov/nrmrl/wswrd/wq/models/swmm/
http://eng.odu.edu/cee/resources/model/mbin/swmm/win/epaswmm5_manual.pdf

Mapa IX - Projecto Assistido por Computador / Computer Design of Strutures
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto Assistido por Computador / Computer Design of Strutures
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adelino Vasconcelos Lopes - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Modelação e dimensionamento de lajes no projecto de estruturas de edifícios, incluindo as vigas de suporte
das lajes.
2. Modelação e dimensionamento de pilares no projecto de estruturas de edifícios.
3. Análise modal do comportamento sísmico do modelo 3D do projecto de estruturas de edifícios.
4. Modelação e dimensionamento das fundações no projecto de estruturas de edifícios.
5. Modelação e dimensionamento das componentes particulares (caixas de escadas, paredes, etc)
6. Possibilidade de optimização da modelação realizada.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Modelling and slabs design in the building structures context, including the support beams.
2. Modelling and design of columns in the building structures context.
3. Modal analysis of the seismic behaviour of the 3D model in the building structures context.
4. Modelling and design of the foundations in the building structures context.
5. Modelling and design of particular components (stairs, walls, etc.)
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6. Possibility of model optimization.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Aplicação dos Eurocódigos ao projecto de edifícios: EC1990, EC1991, EC1992, EC1997 e EC1998;
2. Situações de projecto. Acções em estruturas. Combinações de acções e verificação da segurança;
3. Análise estrutural e Projecto de estruturas de betão;
4. Modelo 2D das lajes do projecto de estruturas de edifícios, incluindo as vigas de suporte das lajes;
5. Modelo 3D para dimensionamento dos pilares do projecto de estruturas de edifícios;
6. Análise dinâmica sísmica de estruturas de edifícios;
7. Caixa de escadas, fundações, análises alternativas e optimização da modelação.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Use of Eurocodes for building design: EC1990, EC1991, EC1992, EC1997 and EC1998;
2. Design conditions. Actions on structures. Combinations of loads and safety verifications;
3. Structural Analysis and Design of concrete structures;
4. 2D model of slabs in the building structures context, including the support beams;
5. 3D model for columns design in the building structures context;
6. Dynamic seismic analysis in the building structures context;
7. Box stairs, foundations, alternative analysis and model optimization.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa desta disciplina está organizado em torno sete temas estruturantes cuja incidência principal é a
didáctica de tópicos específicos do Projecto actual de Edifícios em Eng. Civil - Regulamentação, Programa de
Análise Computacional, Concepção Estrutural de Edifícios, Pré-Dimensionamento, Análise e Dimensionamento
das partes constituintes, planificação e gestão de projecto — incidindo ainda sobre dois outros temas:
complementos do projecto base e análise de alternativas, proposto com o propósito de criar oportunidade de
análise e reflexão sobre questões de natureza geral que se colocam ao engenheiro no âmbito da elaboração do
projecto, contemplando os diferentes níveis da sua realização.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program of this subject is organized about seven structuring points whose main focus will be around
specific topics of current design of building and civil engineering works– Building Rules, Computational Program
of Structural Analysis and Design of Buildings, Pre-Design, Analysis and Design of component elements,
planning and project management - focusing also on two other issues: main project components and analysis of
alternatives proposed with the intention of creating opportunity for criticizing analysis and reflection on issues
of general nature that facing the engineer in the project preparation, considering the different levels of
implementation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação das metodologias de análise e dimensionamento, sua contextualização e enquadramento, e
resolução de problemas numéricos.
Comparação de resultados e desenvolvimento do espírito crítico.
Preparação e programação dos trabalhos práticos (projecto) distribuídos nas aulas.
Utilização de ferramentas de desenho.
Discussão / esclarecimento de dúvidas relativas ao estudo ou conclusão dos trabalhos no período de
atendimento.
A nota final na disciplina resulta da soma das notas obtidas no Exame Final (8 Valores) e nos 5 Trabalhos
Práticos (12 Valores).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of methodologies for analysis and design, its context and framing and solving numerical problems.
Comparison of results and development of critical thinking.
Preparation and scheduling of practical work (project) distributed in class.
Use of drawing tools.
Discussion / clarification of questions regarding the completion of study or work in the period of service.
The evaluation mark will be the sum of the obtained in Final Exam (8 values) and in the 5 Practical Works (12
values).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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A disciplina de Projecto Assistido por Computador tem por objectivo central fornecer a competência de
elaboração de um projecto de estruturas de edifícios no âmbito da Engenharia Civil. Neste sentido, e estando
assegurados os conhecimentos, principalmente ao nível do betão armado e da análise de estruturas, importa
agora orientar o desenvolvimento da competência genérica para o pré-dimensionamento das estruturas de
edifícios, para a modelação de edifícios, para a análise baseada em programas computacionais, para o
dimensionamento das diversas componentes, para a elaboração de documentos escritos (memória descritiva
e desenhos), e para o início da concepção estrutural que a este nível só pode ser pensado em termos
incipientes. Como é óbvio, no caso particular desta disciplina, a sua aprendizagem está baseada em trabalhos
práticos e numa avaliação escrita final desses trabalhos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The subject of Computer Design of Structures aims to provide the core competency of developing a project in
the building structures context. In this sense, and being assured knowledge, especially in terms of reinforced
concrete and structural analysis, we must now guide the development of general competency for the
preliminary design of building structures, for the modeling of buildings, for the analysis based on computer
programs, for the design of various components, for the preparation of written documents (report and
drawings), and, at this level, for the beginning of structural design development, which can only be thought of as
incipient. Obviously, in the particular case of this course, his learning is based on practical works and a final test
evaluation of these works.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. EC1990, EC1991, EC1992, EC1997 e EC1998.
2. SAP2000 : Linear and nonlinear static and dynamic analysis and design of three-dimensional structures :
Getting started
3. SAP2000 : Integrated software for structural analysis and design : Análisis reference manual.
4. Eugénio Onate - Cálculo de Estructuras por el Método de Elementos Finitos, CIMNI, 1992
5. M. Lapa- Projecto Assistido por Computador, DEC-FCTUC, 1999
6. Bathe and E. Wilson- Numerical Methods in Finite Element Analysis, Prentice-Hall, 1976
7. Compilação de apontamentos diversos.

Mapa IX - Projecto de Estruturas e Fundações / Structural and Foundation Design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto de Estruturas e Fundações / Structural and Foundation Design
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Filipe da Costa Neves - 64
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Lopes Pinto - 40
Maria Helena Freitas Melão Barros - 16
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo Lopes Pinto - 40
Maria Helena Freitas Melão Barros - 16
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreensão dos modelos teóricos e regulamentares aplicáveis à análise e dimensionamento de estruturas.
-Conhecimentos específicos sobre a regulamentação europeia de dimensionamento de estruturas –
Eurocódigos.
-Capacidade para conceber soluções estruturais para a resolução de problemas específicos de cálculo e
dimensionamento de estruturas.
- Capacidade para a utilização de métodos e software de cálculo automático.
- Capacidade para a elaboração de um projecto de uma estrutura.
- Capacidade para exposição escrita e oral.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Understanding of the theoretical and code models used in the analysis and design of structures
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-Specific knowledge on the Eurocodes.
-Ability to conceive structural solutions to solve specific problems of analysis and design of structures.
- Ability to use methods and structural analysis software
-Ability to develop a full structural and foundations project
- Capacity to communicate orally and written.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
E1. Introdução
E2. Introdução ao projecto
E3. Exemplos de projectos de estruturas
G1. Prospecção
E4. Estruturas de edifícios
E5. Estruturação em planta.
Primeiro trabalho E
Estruturação em planta de um edifício.
Programa Robot
E6. Lajes
E7. Lajes fungiformes
E8. Lajes fungiformes aligeiradas
G2. Cálculo estrutural de fundações superficiais.
TP Geot 1
Estruturas de edifícios
Programa cypecad.
Segundo trabalho E
Modelação de laje
E9. Pré-esforço
E10. Paredes
G3. Ensoleiramentos gerais. Poços e pegões.
G4. Fundações profundas.
E11. Método dos elementos finitos.
E12. Método das escoras e tirantes.
G5. Estruturas de suporte de escavações
6.2.1.5. Syllabus:
E1. Introduction
E2. Introduction to structural design
E3. Examples of structures
G1. Prospection
E4. Building structures
E5. Horizontal structural layout
First pratical work – structures – horizontal structural layout
Robot software
E6. Slabs
E7. Flat slabs
E8. Waffle slabs
G2. Structural design of shallow foundations
First pratical work Geot 1
Cypecad software
Second pratical work – structures- slab modelling and analysis
E9. Prestress
E10. Walls
G3. Foundation slabs.
G4. Deep foundations
E11. Finite element method
E12. Strut and tie method
G5. Retaining walls
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Compreensão dos modelos teóricos e regulamentares aplicáveis à análise e dimensionamento de estruturas:
E6 E7 E8 G2 E9 E1 E12 G3 G4 G5
Conhecimentos da regulamentação de estruturas - ECs
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Capacidade para conceber soluções estruturais para problemas específicos de cálculo e dimensionamento de
estruturas: E4
Capacidade para a utilização de métodos e software de cálculo automático:
Autodesk Robot Stuctural analysis e Cypecad
Capacidade para a elaboração de um projecto de uma estrutura:
E2
G1
trabalho 2E: Modelação de uma laje
trabalho 3E: Diafragma por modelos de escoras e tirantes
Realização do projecto final
Capacidade para exposição escrita e oral:
Para além da realização de 4 trabalhos, a apresentar individualmente, será apresentado por cada aluno um
projecto final, e será realizada uma defesa oral, onde o aluno terá que apresentar o seu projecto e defender as
suas opções.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Understanding of the theoretical and code models used in the analysis and design of structures:
E6 E7 E8 G2 E9 E11 E12 G3 G4 G5
Specific knowledge on the Eurocodes
Ability to conceive structural solutions to design structures:
E4
Ability to use methods and structural analysis software:
Autodesk Robot Stuctural analysis and Cypecad
Ability to develop a full structural and foundations project:
E2
G1
Second structural work: slab modeling.
Third structural work: analysis and design of a reinforced concrete wall
Elaboration of a full building design
Capacity to communicate orally and written:
Four written works, to be presented individually, and a full building design, with a full report and drawings, and an
oral presentation, where the options adopted have to be supported
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: Apresentação de conceitos teóricos, modelos regulamentares e exemplos ilustrativos com
recurso a exposição oral e meios audiovisuais.
Aulas teórico-práticas: trabalho acompanhado e exemplos.
Aulas práticas: Trabalho autónomo dos alunos em laboratório computacional com orientação do professor em
aspectos específicos do projecto (modelação e análise). Discussão e apresentação da evolução do projecto,
constituído por Estudo Prévio (incluindo Memória Descritiva, Pré-dimensionamento, Peças Desenhadas,
Estimativa
Orçamental) e Projecto de Execução (incluindo Memória Descritiva, Notas de Cálculo e Anexos de Cálculos
Computacionais, Peças Desenhadas, Caderno de Encargos, Medições e Orçamento).
Visitas de estudo: Visita a obras em fases distintas de execução (fundações e superestrutura)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes: presentation of theoretical models, code models and illustrative examples aided with audio
visual resources.
Theoretical/Practical classes: tutorial work and examples
Practical classes: autonomous work by the students in computational lab under the teacher’s guidance, and
work on the project specific topics(modeling and analysis. Discussion and presentation of the main project
composed of written parts including calculation annex and cost estimation, and drawings. Visit to construction
sites on different construction phases.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de uma disciplina de projecto, uma actividade que é predominantemente prática, a componente de
ensino assenta em três pilares:
- teórica: onde são dados os fundamentos e aspectos regulamentares da actividade de projecto,
complementada com visitas de estudo
- teórico-práctica: onde são realizados trabalhos de menor dimensão numa lógica interactiva e onde são
aplicados os conceitos teóricos. Os trabalhos são sempre partes do projecto de um edifício real, resolução de
um problema específico ou parte da estrutura. Por outro lado são ministrados os cusros de software de análise
estrutural
-práctica: onde é realizado um projecto completo por cada aluno, com o apoio dos professores.
A combinação destas três componentes permite aos alunos adquirir uma visão geral da actividade de
projectista e prepará-los para integrar de imediato uma equipa de projecto estrutural.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As a design oriented discipline, and being design a practical activity, teaching is supported by three
components:
- theoretical: where the focus is on the fundamentals and code provisions of the design activity, complemented
by site visits
- Theoretical/practical: where some objective oriented works are done by the students on an interactive basis,
and where the theoretical concepts are applied. These works are parts of real projects, resolution of a specific
problem or part of a structure. In addition, courses of design and analysis software are given to the students, in
the scope of which real structural problems are solved.
-practical: in this component a full project is done by each student, with the teacher’s support.
The combination of these three components enables the students to acquire an overview of structural design
and prepare them to immediately engage themselves in a design team.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- CEN, Eurocode 1 – Actions on structures, EN 1991-1, 2003.
- CEN, Eurocode 2 - Design of concrete structures, Part 1-1: General rules and rules for buildings, EN 1992-1-1,
2005.
- CEN, Eurocode 3 - Design of steel structures, Part 1-1: General rules and rules for buildings, EN 1993-1-1,
2005.
- CEN, Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures, Part 1-1: General rules and rules for
buildings, EN 1994-1-1, 2005.
- CEN, Eurocode 7 – Geotechnical design, Part 1: General rules, EN 1997-1, 2004.
- CEN, Eurocode 8 – General rules, seismic actions and rules for buildings, Part 1: General rules and rules for
buildings, EN 1998-1, 2004.
-Autodesk Robot Stuctural analysis software
- Cypecad user manual

Mapa IX - Projecto e Exploração de ETAR / Design and Operation of WWTP
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto e Exploração de ETAR / Design and Operation of WWTP
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Manuel P. Veloso Lopes Tavares- 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos capacidades para realizarem o projecto de operações e processos a incluir em
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Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), com particular relevo para ETAR urbanas.
Proporcionar aos alunos conhecimentos para compreenderem as necessidades de operação e manutenção
(O&M) dos diferentes órgãos de tratamento que compõem as ETAR, com particular relevo para as ETAR
urbanas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students capacities to carry out projects of operations and processes in WWTP, particularly urban
WWTP.
To provide students the knowledge to understand the requirements of operation and maintenance of different
organs that comprises the treatment, particularly urban WWTP.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Caracterização das águas residuais e das lamas.
2. Definição das bases de cálculo.
3. Fase líquida: Tratamento Preliminar.
4. Fase líquida: Tratamento Primário.
5. Fase líquida: Tratamentos Biológicos.
6. Fase sólida: Tratamento e destino final.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Wastewater and sludge characterization.
2. Definition of calculation bases.
3. Liquid phase: Pretreatment.
4. Liquid phase: Primary Treatment.
5. Liquid phase: Biological Treatment.
6. Solid phase: Treatment and Disposal.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incluem componentes de caracterização e tratamento de águas residuais
essenciais ao desenvolvimento de competências que permitam o projecto e exploração de ETAR.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents include aspects related to the characterization and treatment of wastewater essential for
the development of critical skills that allow the design and operation of WWTP.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais, recorrendo a meios
audiovisuais, e com resolução de problemas práticos ilustrativos que ajudem à compreensão da exposição
teórica.
Aulas teórico-práticas em que os alunos, com a orientação do docente, resolvem alguns problemas de
aplicação prática.
Aulas de orientação para realização de trabalhos práticos.
A avaliação consiste em exame final, com um peso de 50%, e um projecto de ETAR (com apresentação/defesa),
com um peso de 50% do resultado final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on theoretical aspects detailed exposition of the concepts, principles and theories, using visual aids,
and resolution of practical problems that help to understand the theoretical presentation.
Theoretical-practical classes in which students, under the guidance of teachers, solve some practical problems.
Tutorial classes for practical work.
The course evaluation consists of the final exam, with a weight of 50%, and a WWTP project (with presentation
and discussion), with a weight of 50% of the final mark.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo o principal objectivo desta unidade curricular proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os
conceitos e técnicas de projecto e exploração de ETAR, é importante ter aulas tanto em aspectos teóricos
como orientados para a resolução de problemas. Resolução autónoma de problemas (pelos alunos) também irá
ajudar na aquisição de competências em análise e síntese, resolução de problemas, raciocínio crítico,
aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos teóricos.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being the main objective of this subject to provide the students with knowledge of the concepts and techniques
of project and operation of WWTP, it is important to have lectures both on theoretical aspects and resolution of
problems. Autonomous resolution of problems (by students) will also help on acquiring capabilities in synthesis
and analysis, problem solving, critic reflection, autonomous learning and practical application of theoretical
knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Grady, C. P. L. Jr., Daigger, G.T. & Lim, H.C. (1999). Biological Wastewater Treatment. Marcel Dekker, 2ª edição.
Henze, M., Harremoës, P., Jansen, J. C. & Arvin, E., (2000). Wastewater Treatment - Biological and Chemical
Processes. Springer –Verlag, 3ª edição.
Metcalf e Eddy (2003). Wastewater Engineering – Treatment and Reuse. McGraw-Hill, 4ª edição.
Temido, J. (2011). Projecto e Exploração de ETAR.
Vesilind, A. (2003). Wastewater Treatment Plant Design. WEF&IWA Publishing.
WEF (1996). Operation of Municipal Wastewater Treatment Plants – MOP 11.
WEF&ASCE (1992). Design of Municipal Wastewater Treatment Plants – MOP 8.
WEF&ASCE/EWRI (2004). Upgrading & Retrofitting Water &Wastewater Treatment Plants – MOP 28. McGrawHill.
WEF&ASCE/EWRI (2005). Biological Nutrient Removal (BNR) Operation in Wastewater Treatment Plants.
McGraw-Hill.

Mapa IX - Projeto Urbano / Urban Projet
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto Urbano / Urban Projet
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anabela Salgueiro Narciso Ribeiro - 97,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuel Tomaz Cortez Rodrigues Queiró - 45
Nuno Eduardo Norte Pinto - 97,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Manuel Tomaz Cortez Rodrigues Queiró - 45
Nuno Eduardo Norte Pinto - 97,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Projecto Urbano, no contexto do MIEC, tem como objectivo facultar aos alunos:
• O conhecimento sobre os principais conceitos e metodologias associados à concepção do espaço urbano;
• O conhecimento sobre os principais instrumentos legais e regulamentares disponíveis para assistir à prática
do projecto urbano;
• O conhecimento sobre a evolução das cidades e sobre a evolução da prática do urbanismo enquanto
metodologia de resolução dos seus problemas;
• A capacidade de colaborar na concepção de diferentes tipos de projecto urbano;
•A capacidade de compreender como se avaliam planos e projectos urbanos;
• A capacidade de integrar equipas pluridisciplinares, em projectos que apelam à interligação entre diferentes
objectivos, escalas, metodologias e áreas do saber no que diz respeito à actuação sobre o espaço urbano,
físico e social;
• A capacidade de participar na qualificação da sociedade e no caso particular desta disciplina, do espaço
urbano.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The discipline of Urban Project in the context of the MIEC, aims to provide students with:
• Knowledge of key concepts and methodologies associated with the design of urban space;
• Knowledge about the main legal and regulatory tools available to assist the practice of urban design;
• Knowledge about the evolution of cities and the evolution of the practice of urban planning as a methodology to
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solve their problems;
• The ability to collaborate in the design of different types of urban design;
• The ability to understand how to evaluate plans and urban projects;
•The ability to integrate multidisciplinary teams on projects that appeal to the interconnection between different
objectives, scales, methodologies and areas of knowledge with respect to the action on the urban space,
physical and social;
• The ability to participate in society for the qualification of the urban space.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
AULAS TEÓRICAS
• Conceitos, história, instrumentos e actores.
• Principais conceitos em projecto urbano. Evolução das cidades e do urbanismo. Cidades portuguesas.
• Políticas urbanas em Portugal. Legislação urbanística aplicável ao projecto urbano.
• Tipos de projecto urbano. A natureza pluridisciplinar do planeamento/projecto urbano. Participação pública.
• A produção de espaço urbano. O sítio e o lugar. Indicadores de sustentabilidade. O suporte físico.
• A estrutura viária e o espaço público. As actividades.
• O parcelamento e a estrutura do espaço urbano.
• Perequação urbanística.
• Custos de Urbanização. Valoração Imobiliária.
• Áreas consolidadas. Regeneração urbana
• Áreas de expansão urbana.
• Áreas ambientalmente sensíveis.
AULAS PRÁTICAS
Realização de um trabalho prático relacionado com a matéria leccionada nas aulas teóricas.
6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL CLASSES
• Concepts, history, instruments and actors.
• Key concepts in urban design. Evolution of cities and urbanism. Portuguese cities.
• Urban policies in Portugal. Urban legislation applicable to the urban project.
• Types of urban design. The multidisciplinary nature of the planning / urban design. Public participation.
• The production of urban space. The site and the place. Sustainability indicators. The physical support.
• The road structure and public space. The activities.
• The structure and fragmentation of urban space.
• Distribution of costs and gains of the urban project.
Costs of Urbanization. Real Estate Valuation.
• Consolidated Areas. Urban regeneration
• Areas of urban sprawl.
• Environmentally sensitive areas.
PRACTICAL CLASSES
Realization of a practical work related to the subjects taught in the lectures
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Estando esta unidade curricular destinada a familiarizar os alunos com vários tipos de projecto urbano e com a
concepção de um projeto urbano, a abordagem deve ser multidisciplinar, tal como referido nos objetivos. Deste
modo, todos as componentes do projecto urbano ou “urban design” são avaliadas, incluindo o contexto
histórico e legislativo, o estudo das componentes ambientais, socioeconómicas e físicas que caracterizam o
local, o direito de propriedade e os custos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course is designed to familiarize students with various types of urban projects and with the design of a
project. The approach must be multidisciplinary, as mentioned in objectives. Thus, all components of the project
or 'urban design' are evaluated, including the legislative and historical context, the study of environmental
elements that characterize socioeconomic and physical location, property rights and costs.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas dedicadas à exposição das matérias associadas à disciplina, acompanhada de apresentação
audiovisual e realização de exercícios práticos. Aulas Práticas dedicadas à realização de um trabalho prático.
Os alunos são estimulados a serem autónomos na realização deste trabalho.
Acompanhamento do trabalho a realizar pelos alunos preferencialmente durante as aulas e em horários de
atendimento dos docentes.
As turmas práticas não podem ter mais de 15 alunos. Os grupos devem ter três elementos. Não é permitido aos
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

225/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

alunos transitar entre turmas.
Modo de avaliação: 20 valores distribuídos por um trabalho prático e por um exame escrito. Trabalho prático
para 10 (dez) valores e exame escrito final para 10 (dez) valores. Os alunos devem ter um mínimo de 3 (três)
valores no exame. Obrigatório assistir a 75% das aulas práticas e recomendação de assistir a 75% das aulas
teóricas, com influência no processo de avaliação contínua, como valoração positiva.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures devoted to the exposure of the material associated with the discipline, accompanied by audio-visual
presentation and practical exercises. Practical sessions dedicated to carrying out practical work. Students are
encouraged to be autonomous in this work.
Monitoring of the work during classes and preferably in hours of service of teachers.
The practical classes cannot have more than 15 students. Groups must have three elements. Students are not
allowed to move between classes.
Method of Assessment: 20 values allocated to a practical and a written examination. Practical work for 10 (ten)
values and final written examination for 10 (ten) values. Students must have a minimum of three (3) values in the
examination. Required to attend 75% of practical lessons and recommendations to assist the 75% of lectures,
with influence in the process of continuous assessment, as positive evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino utilizada está directamente relacionada com os objectivos da disciplina. Dada a
característica marcadamente multidisciplinar do projecto urbano que os alunos devem realizar nas aulas
práticas, aplicando os conhecimentos teóricos, os alunos devem fazer o exercício de realização do trabalho de
forma tão autónoma quanto possível. Por outro lado e apesar do acompanhamento dos docentes durante as
aulas práticas, a realização do trabalho não é possível sem a participação dos alunos nas aulas teóricas, nas
quais recebem os conhecimentos necessários para a realização do trabalho, e onde também são apresentados
e descritos vários exemplos práticos (projectos urbanos).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is directly related to the objectives of the discipline. Given the characteristic
markedly multidisciplinary of the urban project that students should carry out in the practical lessons, applying
the theoretical knowledge, students must do the exercise in an autonomous way. On the other hand, and despite
the monitoring of teachers during the practical classes, completion of the work is not possible without the
participation of students in lectures, in which they receive the needed expertise, and where several practical
examples (urban projects), are also presented and described thoroughly.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
1.RJUE - 2010 - Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (actualizado). Editora DisLivro.;
2.RGEU - 2009 – Regulamento Geral das Edificações Urbanas (actualizado). Editora DisLivro.
Outra bibliografia a destacar:
3.American Planning Association (2006). Planning and Urban Design Standards. Ed. Frederick R. Steiner and
Kent Butler (Student Edition Editors). Editora Wiley.
4.Bacon, Edmund (1969) Design of Cities (revised edition). Peguin Books.
5.Mangin, D. & Panerai, P. (1999). Project Urbain. Collection Eupalinos. Éditions Parenthéses.
6.Portas, Nuno; Domingues, Álvaro & Cabral, João (2003) Políticas Urbanas - Tendências, Estratégias e
Oportunidades. Fundação Calouste Gulbenkian.
7.Pardal, S. & Lobo, C. (1993) Normas Urbanísticas III, Volume III Elementos de Direito urbanístico. Loteamentos
Urbanos. Ordenamento Agro-Florestal. DGOT
8.Broadbent, Geoffrey (1990) Emerging Concepts in Urban Space Design. Ed. E & FN Spon.
9. Normas de Programação de Equipamentos da DGOT-DU.

Mapa IX - Prospecção Geofísica / Geophysical Prospecting
6.2.1.1. Unidade curricular:
Prospecção Geofísica / Geophysical Prospecting
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Maria de Siqueira Alte da Veiga - 67,5
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final o aluno deverá conhecer os principais métodos no âmbito da geofísica de exploração, os seus
princípios físicos fundamentais, o seu campo de aplicação, as suas potencialidades e limitações. Deverá ser
capaz de, no essencial, fazer o tratamento e interpretação de dados, bem como a aquisição no que diz respeito
a um conjunto de métodos de base.
Aquisição de competências em análise e síntese, representação e transmissão adequada da informação,
resolução de problemas, raciocínio crítico, compreensão autónoma de novas situações, aplicação prática de
conhecimentos teóricos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the fundamental concepts and principles on the main methods in exploration geophysics, as well as
insight on their applications, their potentialities and limitations. To gain knowledge on essential processing and
interpretation of data, as well as the acquisition concerning some fundamental methods.
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, representation and transmission of information, problems
solving, critic reflection, autonomous comprehension of new situations, practical application of theoretical
knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Métodos geofísicos em prospecção. Parâmetros medidos. Métodos eléctricos. Métodos de resistividade com
corrente contínua ou de baixa frequência. Condução da corrente eléctrica num meio contínuo. Sondagens
eléctricas. Perfis de resistividade. Outros dispositivos eléctricos. Polarização Espontânea. Polarização
Induzida; domínio tempo e domínio frequência. Métodos Electromagnéticos. Indução electromagnética. Vlf.
Métodos com emissor-receptor. Métodos sísmicos. Conceitos essenciais da teoria da elasticidade.
Propagação das ondas sísmicas. Sísmica de refracção. Gravimetria e magnetismo – aplicações e
particularidades destes métodos no âmbito da prospecção em Geofísica.
Para os diferentes métodos: princípios físicos, equipamentos, aquisição, tratamento e interpretação de dados;
aplicações práticas.
6.2.1.5. Syllabus:
Geophysical methods in prospecting. Parameters measured. Electrical methods. Resistivity methods with
continuous or low frequency current. Electrical conduction in a continuous medium. Electrical soundings.
Resistivity profiling. Other electrical methods. Spontaneous polarization. Induced polarization; time domain and
frequency domain. Electromagnetic methods. Electromagnetic induction. Vlf. Transmiter-receiver methods.
Seismic methods. Elasticity theory essential concepts. Seismic waves propagation. Refraction seismics.
Gravity and Magnetic methods – applications and particular points of these methods within the framework of
geophysical prospecting.
For the different methods: physical principles, equipments, acquisition, data processing and interpretation;
applications.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa de Prospecção Geofísica aborda os principais métodos clássicos em geofísica de exploração, o
que se enquadra numa unidade curricular que visa dar aos alunos uma panorâmica alargada sobre os métodos
geofísicos. No programa está contemplada uma abordagem teórica que visa transmitir conceitos e princípios
sobre os métodos geofísicos. No programa está prevista a abordagem de aspectos concretos de cada método
geofísico ao nível da aquisição, processamento e análise de dados. Decorre das abordagens anteriores o foco
no âmbito de aplicação e potencialidades dos métodos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program of Geophysical Prospecting focus on the main classical methods in exploration geophysics, which
is in the scope of a curricular unit that aims at providing students with a broad vision on geophysical methods.
The program comprehends a theoretical approach that aims at transmitting concepts and principles on the
geophysical methods. The program also comprehends an approach on specific aspects of each geophysical
method on the acquisition, processing and data analysis. Focus on range of applications and potentialities of the
methods results from above mentioned approaches.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos e princípios
subjacentes aos métodos geofísicos e suas aplicações. Aulas teórico-práticas e de laboratório em que se
pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam exercícios de aplicação prática. Aulas de
campo em que os alunos têm contacto com a parte técnica da aquisição de dados com métodos geofísicos.
Execução de trabalhos envolvendo a realização de exercícios de forma autónoma. Transversalmente a estas
vertentes de aprendizagem o aluno é introduzido nas questões relativas às metodologias subjacentes aos
métodos geofísicos, às potencialidades e limitações dos métodos geofísicos, à sua utilização com um espírito
crítico e à necessidade de adaptação em função de cada situação.
A avaliação é feita através de exame e de relatórios sobre os trabalhos realizados.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures with detailed exposition of the concepts and principles pertaining to geophysical methods
and of their applications. Theoretical-practical and laboratorial courses in which students are introduced to the
resolution of exercises concerning practical applications (with guidance). Field work in which students
undertake data acquisition with some geophysical methods. Personal work involving the resolution of exercises
on an autonomous base. Transversal to the different types of courses/work is the introduction of the student to
the questions concerning the methodologies underlying geophysical methods, their potentialities and
limitations, their use with a critical approach, and the need to adapt to each specific situation.
Evaluation: exam and reports on work undertaken by students.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas visa-se transmitir os conceitos e princípios relativos aos métodos geofísicos em
exploração. Nas aulas teórico-práticas e de laboratório são abordados os aspectos de representação,
processamento e interpretação de dados. Nas aulas de campo visa-se introduzir o aluno na aquisição de dados.
É feita uma interligação constante de conteúdos, sendo os princípios teóricos transportados para as aulas
teórico-práticas, de laboratório e as de campo; e os aspectos relacionados com a aquisição, processamento e
interpretação de dados incorporados na abordagem teórica dos métodos. A avaliação das potencialidades e
limitações dos métodos, bem como do âmbito de aplicação de cada um decorre das abordagens acima
mencionadas e da interligação entre elas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical lectures aim at transmitting the concepts and principles pertaining to geophysical methods in
exploration.
Theoretical-practical and laboratorial courses approach the aspects of data representation, processing and
interpretation. Field work introduces students into data acquisition. Content interconnection is constant, with
theoretical principles being relevant to theoretical-practical and field work, and aspects related with acquisition,
processing and interpretation of data being incorporated in the theoretical approach of the methods. Methods’
potentialities and limitations evaluation, as well as their field of application, is a natural consequence of the
above mentioned approaches and their interconnection.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Kearey, P., Brooks, M., Hill, I. (2009) – Geofísica de Exploração. Oficina de Textos.
Parasnis, D.S. (1997) – Principles of Applied Geophysics. Chapman and Hall, London.
Telford, W.M., Geldart, L.P. e Sheriff, R.E. (1990) – Applied Geophysics, 2nd ed. Cambridge University Press.
Dobrin, M.B. (1994) – Introduction to Geophysical Prospecting. McGraw-Hill, London.
Orellana, E. (1982) – Prospeccion Geoelectrica en corriente continua. Paraninfo, Madrid.

Mapa IX - Química Geral / General Chemistry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Química Geral / General Chemistry
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Alberto Esteves Baptista de Carvalho - 75
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Maria Arminda Pedrosa e Silva Carvalho - 75
Rosendo Valero Montero - 67,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Arminda Pedrosa e Silva Carvalho - 75
Rosendo Valero Montero - 67,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promover uma preparação básica em Química para as disciplinas a jusante no curso e para a actividade futura
do engenheiro civil, através da revisão, extensão e aplicação de conceitos fundamentais a nível da estrutura
atómico-molecular e das transformações químicas, inter-relacionando estas perspectivas.
Pretende-se que o aluno desenvolva competências interpretativas e preditivas de fenómenos macroscópicos
(propriedades e transformações dos materiais) em função da estrutura atómico-molecular da matéria.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Promote basic training in chemistry to disciplines downstream in the course and for future activity of the civil
engineer, through the review, extension and application of fundamental concepts both on atomic-molecular
structure and chemical transformations, in an interactive way.
It is intended that students develop skills regarding the interpretation and prediction of macroscopic phenomena
(properties and transformations of materials), in the light of the atomic-molecular structure of matter.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Sólidos, líquidos, gases: estrutura e propriedades
Unid. estruturais: átomo, molécula, ião
Clas. periódica dos elementos. Electronegatividade. Raios atómico e iónico. Energia de ionização
Ligação química: covalente, iónica, metálica. Energia de ligação. Energia de rede
Mudanças de estado físico: interacções intermoleculares
Prop. dos líquidos: tensão superficial, capilaridade, viscosidade
Sólidos cristalinos: células unitárias, empacotamento. Tipos de cristais
Sólidos amorfos. Vidros
Leis dos gases. Equação dos gases ideais. Teoria cinético-molecular dos gases. Gases reais
Compostos orgânicos: grupos funcionais
Materiais poliméricos. Polimerização
Metais e ligas metálicas
2. Reacções químicas: transformações
Cál. estequiométricos e rendimento de reacções
Conversões e trocas de energia, 1ª Lei da Termodinâmica
Variações de entropia, 2ª Lei da Termodinâmica
Equilíbrio químico
Reacções de ácidos e bases
Reacções de sais pouco solúveis
Reacções de oxidação – redução
6.2.1.5. Syllabus:
1. Solids, liquids, gases: structure and properties
Structural units: atom, molecule, ion
Periodic table of elements. Electronegativity. Atomic and ionic radii. Ionization energy
Chemical bonding: covalent, ionic, metallic. Binding energy. Energy network
Change in physical state: intermolecular interactions
Properties of liquids: surface tension, capillarity, viscosity
Crystalline solids, unit cells, packing. Types of crystals
Amorphous solids. Glass: composition vs. properties
Gas laws. Ideal gas equation. Kinetic-molecular theory of gases. Real gases
Organic compounds: functional groups
Polymeric materials. Polymerization
Metals and alloys
2. Chemical reactions: transformations
Stoichiometric calculations and yield of reactions
Conversions and exchanges of energy and the 1st Law of Thermodynamics
Changes in entropy and 2nd Law of Thermodynamics
Chemical equilibrium
Reactions of acids and bases
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Reactions of poorly soluble salts
Reactions of oxidation – reduction
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático desta UC contempla conceitos básicos da área da Química, com especial ênfase para
temas de interesse para o campo da Engenharia Civil a que se destina.
Assim, espera-se que os alunos adquiram competências nesta área, sendo capazes, no final desta UC, de
relacionar as propriedades e transformações químicas dos materiais com a respectiva estrutura e
movimentos a nível atómico-molecular.
Para tal estruturaram-se aulas de tipologia teórica e teórico-prática focadas essencialmente na necessidade da
compreensão de características e mecanismos químicos de materiais para posteriormente se poder utilizar
este conhecimento em aplicações práticas no campo da Engenharia Civil.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curriculum of this CU covers basic concepts in the field of Chemistry, with special emphasis on topics of
interest to the area of Civil Engineering.
Thus, it is expected that students acquire skills in this area, being able, at the end of the semester, to relate the
properties and chemical transformations of materials with their structure and atomic-molecular dynamics.
To achieve these goals, both theoretical and theoretical-practical classes were primarily focused on the need
for understanding the characteristics and mechanisms of chemical materials, in order to use this knowledge in
practical applications in the field of Civil Engineering.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos fundamentais a nível
da estrutura atómico-molecular e das transformações químicas previstos no conteúdo programático da
unidade curricular.
Aulas teórico-práticas onde sejam discutidos aspectos específicos e aplicações práticas dos conceitos
abordados nas aulas teóricas e, com a orientação do docente, os alunos resolvam exercícios de aplicação.
A avaliação será efectuada através de duas modalidades (à escolha do aluno):
1ª. Avaliação durante o período lectivo com duas componentes: 1) avaliação contínua (20%) realizada ao longo
das aulas teórico-práticas, através de questões resolvidas, por escrito, nos 10 minutos iniciais; 2) Avaliação
periódica (80%) consistindo em duas frequências (40% cada) realizadas em datas anunciadas.
2ª. Avaliação por exame escrito final, sendo este uma prova global.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes comprising detailed exposition, using audiovisual media, of basic concepts of atomicmolecular structure and chemical changes, set out in the course syllabus.
Theoretical-practical classes, focusing specific points and practical applications of the basic concepts covered
in theoretical classes. Under the teachers´ guidance, students will solve exercises on each lectured theme.
The evaluation will be carried out by two methods (student's choice):
1st. During the school term, comprising: 1) continuous assessment (20%) performed along the theoreticalpractical classes via student´s written answers, 2) Periodic evaluation (80%) consisting of two assessments
(40% each).
2nd. Final (written) examination, which is an overall test.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
De modo a atingir os objectivos delineados para esta UC estruturaram-se aulas de tipologia teórica de um modo
dirigido ao Curso a que destinam, recorrendo a meios audiovisuais susceptíveis de captar a atenção e
estimular um grupo extenso de alunos, e referindo exemplos e aplicações práticas relacionados com o tema em
estudo.
Nas aulas teórico-práticas, são feitos aprofundamentos e revisões da matéria dada, de modo a avaliar o grau
de compreensão da mesma por parte dos alunos. Ainda nestas sessões foi possível demonstrar a
aplicabilidade dos conceitos teóricos leccionados.
Atendendo ao teor essencialmente teórico da matéria leccionada e ao elevado número de alunos alvo, prestouse assim especial atenção aos temas a divulgar, com vista a captar a atenção e o interesse dos alunos, e deste
modo estimular o estudo e compreensão da matéria e aumentar o índice de sucesso da UC.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to achieve the objectives outlined for this CU, theoretical classes were structured according to the
Course for which they are designed, using audio-visual materials that could capture attention and stimulate a
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large group of students, and referring to examples and practical applications related to the topic under study.
In the theoretical-practical classes, insights and revisions of subjects taught are made, in order to assess the
degree of understanding of them by students. Moreover, in these sessions it is possible to demonstrate the
applicability of theoretical concepts taught.
Given the essentially theoretical content of subjects taught and the large number of target students, special
attention was given to the subjects to disclose in order to capture the attention and interest of students,
encouraging the study and understanding of matter and increase the CU success rate.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
“Química”, R. Chang (Ed. McGraw Hill, 8ª edição): Livro de texto de referência
“Química, Princípios e Aplicações”, Reger, Goode, Mercer (Ed. F. Gulbenkian)
“Chemical Principles”, P. Atkins & L. Jones (Ed. W.H.Freeman)
“Chemistry”, S.S. Zumdahl (Ed. Houghton Miffin)
“Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais”,William F.Smith (Ed. McGrawHill)
“Química Geral”, J.B. Russel (Ed. McGraw Hill)
“Química Geral: Conceitos Essenciais”, R. Chang (Ed. McGraw Hill)

Mapa IX - Resistência dos Materiais I / Strength of Materials I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Resistência dos Materiais I / Strength of Materials I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto da Silva Rebelo - 70,9
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Maranha Pereira da Gama - 151,9
Fernando Pedro Simões da Silva Dias Simão - 182,2
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Maranha Pereira da Gama - 151,9
Fernando Pedro Simões da Silva Dias Simão - 182,2
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nas disciplinas de Resistência de Materiais prossegue-se a leccionação de conceitos e metodologias de
análise de estruturas. São introduzidos os princípios básicos aplicáveis à análise e verificação de segurança de
todos os tipos de estruturas com aplicação às peças lineares e às estruturas reticuladas planas,
nomeadamente no que diz respeito às tensões e deformações introduzidas pelos esforços axial e transverso e
pelo momento flector.
Fomenta-se a aquisição de competências em análise e síntese, aplicação prática de conhecimentos teóricos
através da resolução autónoma de problemas, raciocínio crítico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In the discipline of Strength of Materials the basic principles of structural analysis and design and of structural
safety are introduced. The application to beam elements and plane frame/truss structures is addressed,
particularly with regard to the calculation of stresses and strains introduced by axial and transverse section
forces and bending moments.
Competences on structural analysis and synthesis are developed through autonomous problem solving,
practical application of theoretical knowledge and stimulus to critical thinking.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I. Conceitos fundamentais da Resistência de Materiais. Noção de segurança estrutural e métodos de
verificação da segurança; Introdução ao Eurocódigo de Bases de Cálculo Estrutural.
II. Análise do efeito do esforço axial. Cálculo de tensões e extensões. Deformações axiais. Estruturas
hiperstáticas em tracção-compressão; Introdução ao Método das forças e ao Método dos deslocamentos;
Introdução à análise elasto-plástica. Casos particulares
III. Análise do efeito do momento flector. Núcleo Central de secções. Deformação no plano da secção. Influência
de esforço transverso. Casos particulares de peças lineares não prismáticas. Flexão em peças mistas. Flexão
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em regime não linear. Conceitos de factor de forma de secções e de rótulas plásticas
IV. Análise do efeito do esforço transverso. Efeito do empenamento de secções no cálculo de tensões normais.
Tensões tangenciais. Peças mistas. Eixos de referência não principais de inércia. Conceito de centro de corte
ou de torção.
6.2.1.5. Syllabus:
I. Fundamental concepts of strength of materials. Notion of structural safety and safety check methods,
probabilistic method, and semi-probabilistic safety factors; Introduction to Eurocode Basis of Structural Design.
II. Analysis of the effect of axial force. Calculation of stresses and strains. Design for tension forces; Axial
deformation. Hiperstatic structures in tension-compression
III. Analysis of the effect of bending moment. Central Nucleus of sections. Deformation in the plane of the section
Influence of shear in stress calculation. Special cases of linear non-prismatic. Non-linear bending. Concepts
form factor sections and plastic hinges
IV. Analysis of the effect of shear. Effect of warping of sections in the calculation of normal stresses. Tangential
stresses due to shear: symmetrical sections, open and closed thin-walled sections. Reference axes not
coincident with principal axis of inertia. Concept of Center of Torsion.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A leccionação de conceitos e metodologias de análise de estruturas é abordada em quatro capítulos. No
capítulo I (Conceitos fundamentais da Resistência de Materiais) são introduzidos os princípios básicos
aplicáveis à análise e verificação de segurança de todos os tipos de estruturas com aplicação às peças
lineares e às estruturas reticuladas planas. O capítulo II (Análise do efeito do esforço axial) diz respeito às
tensões e deformações introduzidas pelo esforço axial. O capítulo III (Análise do efeito do momento flector) diz
respeito às tensões e extensões introduzidas pelo momento flector. O capítulo IV (Análise do efeito do esforço
transverso) diz respeito às tensões e extensões introduzidas pelo esforço transverso.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The teaching of concepts and methodologies for the analysis of structures is covered in four chapters. In
Chapter I (Fundamental concepts of strength of materials) are introduced the basic principles for security
analysis and verification of all types of structures with application to linear parts and flat reticulated structures.
Chapter II (Analysis of the effect of axial force) deals with the stresses and strains introduced by the axial force.
Chapter III (Analysis of the effect of bending moment) deals with the tensions and extensions introduced by the
bending moment. Chapter IV (Analysis of the effect of shear) deals with the tensions and extensions introduced
by the shear.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e
teorias fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos ilustrativos da aplicação dos conceitos
teóricos introduzidos. Resolução autónoma de exercícios em que se pretende que os alunos, com a orientação
do docente, resolvam problemas de aplicação teórico-prática. Uma aula laboratorial com observação de
ensaios de tracção e flexão de elementos de barra.
Avaliação por exame final escrito.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of concepts and of some practical exercises illustrating the application of those concepts using
audio-visual support. Autonomous problem solving in which the students work out exercises problems of
theoretical and practical application with the guidance of the teacher. It is also foreseen the observation of
laboratory tests of bars in tension and in bending.
Rating by written final examination.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A apresentação dos conceitos seguida da apresentação de exercícios resolvidos permite a iniciação dos
alunos na matéria leccionada. A resolução autónoma de exercícios práticos permite a consolidação da
aprendizagem dos conceitos teóricos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of the concepts followed by the presentation of worked out exercises allows the initiation of
the students in the addressed matters. The autonomous workout of practical exercises allows the consolidation
of learned theoretical concepts.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
V. Dias da Silva, Mechanics and Strength of Materials, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006.
Ch. Massonnet, S. Cescotto, Mécanique des Matériaux, EYROLLES, Paris, 1980
Ferdinand P. Beer, E. Russel Johnston, Jr., John T. DeWolf, Resistência dos Materiais - Mecânica dos Materiais,
Mcgraw-Hill, 2006.

Mapa IX - Resistência dos Materiais II / Strength of Materials II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Resistência dos Materiais II / Strength of Materials II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vitor Dias da Silva - 201,1
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando Pedro Simões da Silva Dias Simão - 67,5
Sandra Filomena da Silva Jordão Alves - 136,4
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Fernando Pedro Simões da Silva Dias Simão - 67,5
Sandra Filomena da Silva Jordão Alves - 136,4
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nas disciplinas de Resistência de Materiais prossegue-se a leccionação de conceitos e metodologias de
análise de estruturas iniciada nas disciplinas de Mecânica. Além de princípios básicos aplicáveis à análise e
verificação de segurança de todos os tipos de estruturas, estudam-se em pormenor as peças lineares e as
estruturas por elas constituídas (as estruturas reticuladas), nomeadamente no que diz respeito às tensões e
deformações introduzidas pelos esforços axial e transverso e pelos momentos flector e torsor. São ainda
introduzidos os fenómenos de instabilidade estrutural, teoremas de conservação energia e os principais
métodos de análise de estruturas, que serão objecto de sistematização e aprofundamento nas disciplinas de
Teoria de Estruturas.
Após ter obtido aprovação nesta disciplina, o aluno deverá estar apto a analisar e verificar a segurança de
estruturas reticuladas simples. Deverá ainda dominar os princípios e métodos fundamentais de análise de
estruturas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The two courses of Strength of Materials continue the explanation of concepts and methodologies of structural
analysis, which is initiated in the Mechanics courses. Besides the basic principles, which are valid for all kinds
of structures, the case of framed structures and specially the slender members they are made of are
addressed in detail. Methods for the computation of stresses and deformations caused by the internal forces
(axial and shear forces and bending and torsional moments) are studied. Furthermore, the concepts of
structural stability, energy conservation theorems, and the most important methods of structural analysis,
which will be deepened and systematized in the courses of Theory of Structures, are introduced.
After being approved in this course, the student shall be able to perform analysis and safety assessment of
simple framed structures and be familiar with fundamental principles and methods of structural analysis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I.Deformação em flexão
I.1 Deformações devidas ao momento flector
I.2 Deformações devidas ao esforço transverso
I.3 Estruturas hiperestáticas em flexão
I.4 Cálculo elastoplástico em flexão
II. Momento torsor
II.1 Introdução
II.2 Secções de contorno circular
II.3 Secções fechadas de paredes finas
II.4 Caso geral
II.5 Forma racional das secções em torção
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III. Análise de fenómenos de instabilidade
III.1 Introdução
III.2 Noções fundamentais
III.3 Instabilidade em compressão axial
III.4 Instabilidade em flexão composta
IV. Teoremas sobre a energia de deformação
IV.1 Generalidades
IV.2 Energia potencial elástica em peças lineares
IV.3 Teoremas relativos a estruturas de comportamento linear
IV.4 Teorema dos deslocamentos e das forças virtuais
IV.5 Considerações acerca da energia potencial total
IV.6 Análise elementar dos problemas de choque
6.2.1.5. Syllabus:
I. Bending deflections
I.1 Deflections caused by the bending moment
I.2 Deflections caused by the shear force
I.3 Statically indeterminate frames under bending
I.4 Elastoplastic analysis under bending
II. Torsion
II.1 Introduction
II.2 Circular cross-sections
II.3 Closed thin-walled cross-sections
II.4 General case
II.5 Optimal shape of cross-sections under torsion
III. Structural stability
III.1 Introduction
III.2 Fundamental concepts
III.3 Instability in the axial compression of a prismatic bar
III.4 Instability under composed bending
IV. Energy theorems
IV.1 General considerations
IV.2 Elastic potential energy in slender members
IV.3 Theorems for structures with linear elastic behaviour
IV.4 Theorems of virtual displacements and virtual forces
IV.5 Considerations about the total potential energy
IV.6 Elementary analysis of impact loads
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são os habituais nestas disciplinas que formam o núcleo básico da formação em
Engenharia de Estruturas. Há no entanto um esforço de modernização de conteúdos, com frequentes incursões
em problemas não-lineares, que estão cada vez mais ao alcance do Engenheiro projectista de estruturas
através de ferramentas computacionais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus contains the classical matters in these courses, which are the basic core of the initiation on
Structural Engineering. Nevertheless, there is a substantial effort of modernisation, with frequent incursions in
non-linear problems, which are progressively more available to the practicing engineer, by means of
computational tools.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais,
acompanhada da resolução de exercícios teórico-práticos ilustrativos da aplicação dos conceitos teóricos
introduzidos. Resolução autónoma de exercícios em que se pretende que os alunos, com a orientação do
docente, resolvam problemas de aplicação teórico-prática e prática.
Os conhecimentos são avaliados em três componentes:
- teórica (25%), sem consulta, conceitos fundamentais sem recurso a fórmulas
- teórico-prática (25%), com consulta, exercícios demonstrativos da correcta apreensão da teoria
- prática (50%), com consulta parcial, exercícios de aplicação das matérias em problemas práticos
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Detailed presentation of the theory, accompanied by the resolution of illustrative examples and exercises by the
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teacher. Autonomous problem solving in which the students work out exercises and problems of theoretical and
practical application with the guidance of the teacher.
The evaluation is carried out in three components
- theory (25%), without written aids, fundamental concepts, using no mathematical formulas
- theoretical problems (25%), with written aids, exercises demonstrating the correct understanding of the theory
- practical problems (50%), with partial written aids, practical problems.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A apresentação dos conceitos seguida da apresentação de exercícios resolvidos permite a iniciação dos
alunos na matéria leccionada. A resolução autónoma de exercícios práticos permite a consolidação da
aprendizagem dos conceitos teóricos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of the concepts followed by the presentation of worked out exercises allows the initiation of
the students in the addressed matters. The autonomous workout of practical exercises allows the consolidation
of learned theoretical concepts.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
V. Dias da Silva, Mecânica e Resistência dos Materiais, Edição do Autor, Coimbra, 2004, 972-98155-1-8
V. Dias da Silva, Mechanics and Strength of Materials, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, ISBN 3-54025131-6.

Mapa IX - Saneamento Básico/ Urban Hydraulic and Sanitation
6.2.1.1. Unidade curricular:
Saneamento Básico/ Urban Hydraulic and Sanitation
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Alfeu Almeida de Sá Marques - 97,4
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Eduardo da Cruz Simões - 127,6
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Nuno Eduardo da Cruz Simões - 127,6
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos desta unidade curricular são transmitir os conceitos fundamentais da Hidráulica Urbana, numa
perspectiva de desenvolvimento sustentável, na sua componente do Ciclo de Urbano de Utilização da Água.
Assim o objectivo primordial será o da capacitação dos alunos para as tarefas de elaboração de Projectos na
área do Saneamento Básico, sua avaliação, análise e discussão técnico-económica, bem como para a
exploração de infra-estruturas dos diferentes componentes dos Sistemas de Saneamento Básico.
Pretende-se que, em relação aos tópicos abordados, os alunos desenvolvam competências de aprendizagem
autónoma e de raciocínio crítico, e de análise e síntese, orientadas para a aplicação prática de conhecimentos
teóricos que permitam a resolução de problemas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of this course are to provide students with knowledge on design and modeling techniques for
water supply and sewer and water drainage (Urban Water Cycle) as well as given legislative background.
It is intended that students will be able of an evaluation, analyze and technical economical discussion.
It is intended that, in relation to the topics, students develop skills of independent learning and critical thinking,
and analysis and synthesis, focusing on the practical application of theoretical knowledge to enable the
resolution of problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Necessidades urbanas de água. Estudo de sistemas adutores, reservatórios, sistemas de distribuição,
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transitórios hidráulicos, simulação dinâmica de sistemas em pressão e de qualidade da água, sistemas de
drenagem de águas residuais e pluviais.
6.2.1.5. Syllabus:
Urban water needs. Study of conveyance systems, tanks, distribution systems, hydraulic transients, dynamic
simulation of systems in pressure and water quality, drainage of sewage and rainwater.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos incluem componentes de caracterização das necessidades de água, da
modelação hidráulica em regime permanente e não permanente de escoamentos sob pressão, de aspectos do
estudo económico dos sistemas. No que se refere à drenagem são referidas as imposições regulamentares e
normativas e analisados os aspectos do funcionamento hidráulico e sanitário, bem como as questões
associadas aos riscos de inundações.
Os conteúdos respeitantes à modelação hidráulica, abrangendo aspectos gerais e também de pormenor no que
concerne a processos hidráulicos específicos, visam proporcionar uma visão integrada da problemática
associada à gestão da água em meio urbano, nas suas várias vertentes, e o contacto com ferramentas
concretas de engenharia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus includes components for characterization of water needs, hydraulic modeling in continuous and
non-permanent flows under pressure, the study of aspects of economic of the systems. With regard to drainage
are referred to the legal constraints and regulatory ones and analysed aspects of hydraulic operation and
sanitation, as well as issues associated with the risk of flooding.
Hydraulics modeling contents cover general aspects and also detail on specific hydraulic processes, aimed at
providing an integrated view of the problems associated with management of water in urban environment and
contact with specific tools of engineering.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição teórica das matérias, apresentação e discussão de exemplos de aplicação prática,
resolução acompanhada de problemas, resolução autónoma (pelos alunos) de um pequeno exemplo de um
sistema de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais e pluviais. Aulas de orientação para
realização do projecto. A avaliação consiste em exame final, com um peso de 70%, e a realização de um
projecto, com um peso de 30% do resultado final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures on theoretical aspects, presentation and discussion of examples of practical application, resolution of
problems, and autonomous development of a small project of water supply and drainage (by students). Tutorial
classes for implementation of the project. The course evaluation consists of the final exam, with a weight of
70%, and implementation of the project, with a weight of 30% of the final mark.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Sendo o principal objectivo deste curso proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os conceitos e técnicas
de modelação hidráulica e contacto com a realidade associada à execução de um projecto, é importante ter
aulas tanto em aspectos teóricos como orientados para a resolução de problemas. Execução autónoma de um
projecto (pelos alunos) também irá ajudar na aquisição de competências em análise e síntese, resolução de
problemas, raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos teóricos
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being the main objective of this course to provide the students with knowledge of the concepts and techniques
of hydraulic modeling and a first contact with a project, it is important to have lectures both on theoretical
aspects and discussion of solutions. Autonomous resolution of the project (by students) will also help on
acquiring capabilities in synthesis and analysis, problem solving, critic reflection, autonomous learning and
practical application of theoretical knowledge
6.2.1.9. Bibliografia principal:
SÁ MARQUES, Alfeu; SOUSA, Joaquim, 2011 - HIDRÁULICA URBANA – Sistemas de Abastecimento de Água e
de Drenagem de Águas Residuais, onze capítulos, dois anexos, 450 páginas, 3ª Edição, Imprensa da
Universidade de Coimbra, Outubro, ISBN 978-989-26-0124-3
DUPONT, A. - Hydraulique Urbaine - Ouvrages de transport, élevation et distribution des eaux, Eyrolles,1977,
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Paris.
BETÂMIO de ALMEIDA, A. e KOELLE, E. – Fluid Transients in Pipe Networks. Computational Mechanics
Publications, Elsevier Applied Science, 1992.
CORREIA, F. N. – Proposta de um método para a determinação de caudais de cheia em pequenas bacias
naturais e urbanas, ITH 6, LNEC, Lisboa, Portugal, 1984.
TUCCI, C.E.M., 1998. Modelos hidrológicos. Universidade UFRGS e ABRH, Porto Alegre.
Decreto Regulamentar nº23/95 de 23 de Agosto. Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de
Distribuição de Águas e de Drenagem de Águas, 1995.

Mapa IX - Segurança de Estruturas ao Fogo / Fire Safety of Structures
6.2.1.1. Unidade curricular:
Segurança de Estruturas ao Fogo / Fire Safety of Structures
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Paulo Correia Rodrigues - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os principais conceitos, princípios e teorias que permitem explicar, compreender e
traduzir o comportamento térmico e mecânico das estruturas em caso de incêndio.
Aquisição de competências em análise e síntese, comunicação oral e escrita, resolução de problemas,
raciocínio crítico, aprendizagem autónoma, aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the main concepts, principles and theories required to explain, understand and describing the
thermal and mechanical behavior of the structures in case of fire.
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, oral and written communication, solving problems, critic
analysis, autonomous learning and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Objectivos gerais da protecção contra incêndios em edifícios. Condições de eclosão e propagação de
incêndios.
2. Reacção ao Fogo e Resistência ao Fogo. Incêndios Reais e Incêndios Padrão. Carga de Incêndio. Factor de
Abertura. Curvas Paramétricas de Incêndio.
3. Reparação de Estruturas Danificadas por Incêndio.
4. Técnicas de protecção ao fogo de elementos estruturais.
5. Variação das Propriedades Mecânicas e Térmicas de betões, aços e madeiras em função da temperatura.
6. O Incêndio como acção de acidente: EN1991-1.2.
7. Cálculo Estrutural ao Fogo de Elementos de Betão: EN1992-1.2.
8. Cálculo Estrutural ao Fogo de Elementos de Aço: EN1993-1.2.
9. Cálculo Estrutural ao Fogo de Elementos Mistos: EN1994-1.2.
10. Cálculo Estrutural ao Fogo de Elementos de Madeira: EN1994-1.2.
11. Cálculo Estrutural ao Fogo de Elementos de Alvenaria: EN1996-1.2.
12. Cálculo Estrutural ao Fogo de Elementos de Alumínio: EN1999-1.2.
6.2.1.5. Syllabus:
1. General objectives of fire protection in buildings. Conditions for the outbreak and spread of fires.
2. Fire reaction and fire resistance. Real fires and standard fires. Fire load. Opening Factor. Parametric fire
curves.
3. Assessment and Repair of Fire Damaged Structures.
4. Techniques of fire protection of structural elements.
5. Variation of the thermal and mechanical properties of concrete, steel and timber at high temperatures.
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6. Fire as an accidental action: EN1991-1.2.
7. Fire Design of Concrete Structures: EN1992-1.2.
8. Fire Design of Steel Structures: EN1993-1.2.
9. Fire Design of Composite Steel and Concrete Structures: EN1994-1.2.
10. Fire Design of Timber Structures: EN1994-1.2.
11. Fire Design of Masonry Structures: EN1996-1.2.
12. Fire Design of Aluminium Structures: EN1999-1.2.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos desta unidade curricular são a de dotar os alunos de conhecimentos para dimensionar as
estruturas ao fogo aplicando os Eurocódigos Estruturais nas suas partes 1.2. Estes documentos serão
estudados em detalhe nesta unidade curricular, com apresentações da matéria pelo Professor, seguida de
exercícios práticos da sua aplicação.
Os alunos têm que depois nos seus trabalhos práticos, fora das aulas e contando para avaliação que resolver
problemas de aplicação dos métodos simplificados dos Eurocódigos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives of this course are to provide students with the knowledge to design structures for fire conditions
applying the parts 1.2 of Eurocodes. These documents will be studied in detail in this course, with presentations
of the subject to the Professor followed by practical exercises. Students must then in their practical works, at
home and counting for the evaluation of the course, to solve problems of application of the simplified calculation
methods of Eurocodes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teorico-práticas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e
teorias fundamentais da segurança de estruturas ao fogo e com a resolução de alguns exercícios práticos que
preencham todas as necessidades de enquadramento dos alunos para com a matéria. Nas aulas teóricopráticas pretende-se que os alunos, com a orientação do docente, resolvam alguns exercícios de aplicação
prática.
A avaliação consiste na realização dum trabalho final individual de programação e teste dos métodos
simplificados duma das partes 1.2 dos Eurocódigos (50% da nota) e num exame final escrito (50% da nota).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons with detailed exposure, using audio-visual media, of the fundamental concepts,
principles and theories of fire safety of structures and with the resolution of some practical exercises that
satisfy all the needs of students with the matters. Theoretical-practical lessons that students, with the guidance
of teacher, resolve some practical application exercises.
The evaluation of this course consists of completing a final work programming and testing the simplified
calculation methods of parts 1.2 of Eurocodes (50% of the final classification) and a final written examination
(50% of the classification).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino desta unidade curricular assenta num trabalho teórico-prático de aplicação dos
métodos simplificados de cálculo duma das partes 1.2 dum dos Eurocódigos. Os trabalhos são individuais
tendo cada aluno que elaborar uma monografia de aplicação dos referidos métodos e apresentar e defender a
mesma oralmente perante os colegas. Tanto o Professor como os colegas têm oportunidade de colocar
questões sobre o trabalho e discuti-lo em pormenor com o colega. Dos 10 valores que vale o trabalho para a
cotação final da disciplina, 7,5 valores serão para a parte escrita de monografia e 2,5 valores para a
apresentação oral. Na parte escrita são avaliados aspectos que têm a ver com a estrutura do trabalho, domínio
da matéria, apresentação e justificação dos resultados obtidos e conclusões. Na parte de apresentação oral
são avaliados aspectos que têm a ver com a qualidade gráfica da apresentação, clareza e domínio na
apresentação do trabalho e resposta às perguntas colocadas pelo Professor e pelos colegas.
No final os trabalhos são trocados e disponibilizados entre os diferentes colegas para que todos tenham
acesso ao trabalho de cada um. Esta metodologia permite que os alunos tenham um contacto mais profundo
com as diferentes partes dos Eurocódigos.
A avaliação escrita por exame que vale os restantes 10 valores, permite avaliar de outra forma os
conhecimentos individuais de cada um e estabelecer a diferença relativa entre os alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology of this course is based on a theoretical - practical work of application of the simplified
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calculation methods of one of the parts 1.2 of Eurocodes. The works are individual having each student to
prepare a report of the application of those methods and present and defend it orally in front of colleagues. Both
the teacher and the colleagues have the opportunity to ask questions about the work and discuss it with the
student. The 10 values of quotation of the work, 7.5 values will be for the written report and 2.5 values for the
oral presentation. In the written part of the work are valued aspects that have to do with the structure of the
work, knowledge of the matter, presentation and justification of the results and conclusions. At the oral
presentation are valued aspects that have to do with the graphical quality of the work, clarity in the presentation
of work and response to questions posed by the teacher and colleagues.
At the end the works are exchanged and made them available among the different students so that everyone
has access to each other's work. This methodology enables students to have a deeper contact with the different
parts of Eurocodes.
The written examination, valuated in 10 values, makes possible to evaluate the individual knowledge and
establish the relative difference between the students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
EN 1991-1-2 - Basis of Design and Actions on Structures – Part 1.2: Actions on Structures - Actions on
Structures Exposed to Fire, CEN.
EN 1992-1-2 - Design of Concrete Structures, Part 1.2: General Rules - Structural Fire Design, CEN.
EN 1993-1-2 - Design of Steel Structures, Part 1.2: General Rules - Structural Fire Design, CEN.
EN 1994-1-2 - Design of Composite Steel and Concrete Str., Part 1.2 – General Rules - Structural Fire Design,
CEN.
EN 1995-1-2 - Design of Timber Structures, Part 1.2 – General Rules - Structural Fire Design, CEN.
EN 1996-1-2 - Design of Masonry Structures, Part 1.2 – General Rules - Structural Fire Design, CEN.
EN 1999-1-2 - Design of Aluminium Structures, Part 1.2 – General Rules - Structural Fire Design, CEN
Rodrigues, J. P. C. – Reinstatement of Fire Damaged Structures – Residual Mechanical Properties of the Steel
and Concrete, MSc in Civil Engineering - Structures, University of Coimbra, 1994.

Mapa IX - Segurança e Qualidade na Construção / Safety and Quality in Construction
6.2.1.1. Unidade curricular:
Segurança e Qualidade na Construção / Safety and Quality in Construction
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Fernando Antunes dos Santos - 37,8
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Fernando José Telmo Dias Pereira - 14,7
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Fernando José Telmo Dias Pereira - 14,7
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos nos domínios da Segurança e Qualidade na Construção
que lhes permitam um dia mais tarde, num contexto real de trabalho, aplicar esses conhecimentos no sentido
de promover a segurança, a higiene e a saúde dos trabalhadores, por um lado, e a qualidade dos produtos e/ou
serviços, por outro, no sector da construção civil.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that the students acquire knowledge in the areas of Safety and Quality in Construction that allow
them a later, in a real construction work job, apply this knowledge to promote the safety, hygiene and health of
workers and also the quality of products and/or services in the construction industry.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - Introdução, Enquadramento na Indústria e Enquadramento Legal
2 - A Coordenação de Segurança e o Plano de Segurança e Saúde como vertentes fundamentais da Segurança,
Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) da Construção
3 - Equipamentos de Protecção Colectiva
4 - Equipamentos de Protecção Individual
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5 - As Obras e os Seus Riscos
6 - Actividades, Riscos e sua Prevenção
7 - Avaliação e Controlo de Riscos
8 - Sinalização de Segurança
9 - Amianto e Substâncias Perigosas.
10 - O Plano de Segurança e Saúde
11 - A Coordenação de Segurança
12 - Implementação em Obra da SHST
13 - O Sistema Português da Qualidade
14 - Qualidade, Qualificação e Certificação, as Normas do Grupo ISO 9000
15 - Documentação no Processo de Construção, dos Registos ao Manual de Qualidade
16 - A Marca de Qualidade LNEC
6.2.1.5. Syllabus:
1 - Introduction, Background on Industry and Legal Framework
2 - Coordination of Safety and Plan for Safety and Health as fundamental aspects of the Safety and Health at
Construction Works (SHST)
3 - Collective Protection Equipment
4 - Personal Protective Equipment
5 – The Construction Works and Their Risks
6 - Activities, Risks and their Prevention
7 - Assessment and Risk Control
8 - Safety Signalling
9 - Asbestos and Hazardous Substances.
10 - The Plan for Safety and Health
11 - The Coordination of Safety
12 - Implementation at Construction Site of SHST
13 - The Portuguese Quality System
14 - Quality, Qualification and Certification, the ISO 9000 Standards Group
15 - Construction Process Documentation, from Records to the Quality Manual
16 - The LNEC Quality Mark
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Através da análise dos conteúdos programáticos (ver item q.) e dos objectivos desta unidade curricular (ver
item p.) verifica-se que os mesmos são compatíveis e coerentes, uma vez que o conteúdo programático inclui
as matérias necessárias para a aquisição das competências pretendidas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Through the analysis of the syllabus (see item q.) and the objectives of this curricular unit’s (see item p.) it is
clear that they are compatible and consistent, since the program content includes the necessary matters for the
acquisition of wanted skills.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentação de conceitos teóricos e práticos (incluindo legislação Nacional e Europeia) e posterior análise de
casos de estudo com recurso a meios audiovisuais.
A avaliação consiste em exame final escrito para 20 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of theoretical and practical concepts (including National and European legislation) and subsequent
analysis of case studies using audio-visual media.
The evaluation consists of final written exam for 20 points.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A apresentação de conceitos permite aos alunos adquirir algumas competências básicas. Posteriormente
através da aplicação destes conhecimentos à análise de determinados casos de estudo permitirá verificar se
as competências foram correctamente adquiridas ou se existem lacunas a preencher.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The presentation of concepts allows students to assimilate the basic understanding. Later through the
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application of this knowledge to the analysis of specific case studies will verify if the competencies have been
properly acquired or whether there are gaps to fill.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Manual de Segurança: Construção, Conservação e Restauro de Edifícios, Edições Sílabo, Abel Pinto
- Avaliação e Controlo de Riscos No Sector da Construção, Telma F. Sales, Dissertação de MIEC-DEC-FCTUC
- Manual de Higiene e Segurança no Trabalho, Porto Editora, Alberto Sérgio S.R. Miguel
- Segurança e Saúde na construção: Amianto e substâncias Perigosas, Cláudio Miguel de Oliveira Martins,
Dissertação de MIEC-DEC-FCTUC
- Modelo de Plano de Segurança e Saúde em Fase de Projecto, Anabela G. Santos, Dissertação MIEC-DECFCTUC
- Plano de Segurança e Saúde na Construção, IDICT, L.M. Alves Dias, M. Santos Fonseca
- Manual de Segurança no Estaleiro, AECOPS, Luís Fontes Machado
- Planos Gerais de Garantia da Qualidade de Empreendimentos da Construção, LNEC, Sónia R.C. e Silva
- As Estruturas de Garantia da Qualidade em Portugal e o Sistema Nacional da Marca de Qualidade LNEC para o
sector da Construção, LNEC, A. Torres Mascarenhas

Mapa IX - Seminário de Urb., Transp. e V. de Com. / Urban Planning, Transport and Highway Engineering Seminar
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário de Urb., Transp. e V. de Com. / Urban Planning, Transport and Highway Engineering Seminar
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alvaro Jorge da Maia Seco - 45,2
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Maria Bastos Silva - 22,3
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Maria Bastos Silva - 22,3
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Desenvolvimento de competências especializadas na resolução de problemas multidisciplinares de Engenharia
de Tráfego.
Aprendizagem do potencial, condições de aplicabilidade e princípios e metodologias de projecto associadas aos
principais elementos das redes infraestruturais de transportes mais correntes: rodoviárias, pedonais e
cicláveis.
Desenvolvimento de competências básicas de análise e resolução sistémica e integrada dos problemas com
particular ênfase nos problemas associados ao ambiente urbano.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Development of specialized competences to solve multi-disciplinary Traffic Engineering problems.
Learning of the potential, applicability conditions and design principles and methodologies associated to the
main road, pedestrian and bicycle networks’ components.
Development of basic systemic and integrated analysis competences with special emphasis on problems
located within urban environments.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Enquadramento da Gestão do Tráfego: O sistema de transportes; Princípios de Organização de Redes
Semáforos: Isolados ou coordenados, a tempos fixos ou atuados; Conceitos base: fluxo de saturação e
capacidade, fases e planos; Método de Webster; As viragens à esquerda; Os peões e os Bus; As vias curtas;
Soluções actuadas
Gestão de Estacionamentos: Procura de estacionamento e C/D; paragens TC; Localização e dimensionamento
Os Transportes Colectivos: Prioridade aos TC: estratégias e soluções
A Rede Pedonal: Princípios de organização; Os passeios; Os atravessamentos da rede rodoviária; interfaces
modais; espaços partilhados
A Rede Ciclista: Princípios de organização; Critérios de dimensionamento; Tipologias de soluções e domínios
de aplicação; Aspectos dimensionais
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Gestão Integrada dos Eixos Estruturantes e Locais; Integração das soluções adequadas a cada função; Uso de
soluções de acalmia de tráfego
Micro-simulação: Aplicabilidade; Os micromodelos; Uso do AIMSUN
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction. The transport system; Basic network organizing principles
Traffic signals. Isolated or coordinated, fixed times or actuated; Basic concepts: saturation flow and capacity;
traffic signal stages and plans; The Webster Method; Left turning movements; Pedestrians and Buses; Short
Lanes; Actuated Solutions
Parking Management. Parking and (un)Loading demand; Bus stops and Parking spaces design
Public Transports. PT positive discrimination: strategies and solutions
Pedestrian networks. Basic organizing principles; Pedestrian paths; pedestrian crossings; modal interfaces;
shared areas
Bicycle networks. Basic organizing principles; Typical solutions: applicability and geometric design
Integrated management of Arterial and Local Roads. Design principles for complex environments; Traffic
calming solutions
Micro-simulation. Applicability conditions; Micro-models; The AIMSUN
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os domínios abordados interligam-se com os das ucs de Vias de Comunicação e, de uma forma mais colateral,
com domínios de Planeamento Regional e Urbano, garantindo com as disciplinas de Planeamento de
Transportes e de Projecto de Planeamento Territorial uma especialização abrangente em Engenharia dos
Transportes.
Na uc começa-se por princípios base organizacionais que, abordando as questões ao nível das redes e dos
eixos, permitem a criação de uma perspectiva sistémica dos problemas.
Numa segunda fase desenvolvem-se competências sectoriais para dimensionamento e gestão dos principais
elementos dos sistemas de transportes. A sua importância no apoio à análise do funcionamento e conceção de
soluções, justifica o uso de modelos de micro-simulação recorrendo-se a software de referência.
Finalmente apresentam-se princípios e regras de integração de soluções infra-estruturais e de regulação ao
nível dos eixos e redes, permitindo a aplicação sistémica das técnicas e soluções sectoriais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The topics taught in the discipline, are connected both to those taught previously in Highways I and, although to
a less extent in Urban and Regional Planning, and, together with others covered by Transport Planning and
Territorial Planning Project, guaranty a good coverage of the Transport Engineering field.
The course starts dealing with basic systems organizing principles, focusing on questions at the route and
network levels, enabling an initial systemic perspective of the problems.
In a second phase, sectorial competences, needed for the design and management of the main transport
systems elements, are taught. Due to its importance as a functional analysis and design supporting tool, microsimulation models are also dealt with, using state-of-the-art software.
Finally, integration principles of sectorial infrastructure solutions and regulations, when studying transport
routes or networks, are presented and discussed.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Recorrendo a meios audiovisuais, nas aulas teórico-práticas expõem-se conceitos, princípios e teorias
fundamentais das áreas temáticas integrantes do programa. A apresentação das matérias teóricas é
complementada pela apresentação de exemplos de aplicação e de referência, recorrendo-se também à
resolução de exercícios práticos para consolidação dos conceitos e aplicação integrada de técnicas e de
modelos.
Há acompanhamento em regime tutorial, genericamente em grupo, da resolução de problemas práticos. As
aulas práticas são ainda voltadas para o acompanhamento direto do desenvolvimento de pelo menos um
trabalho prático, a realizar em grupo, direccionado para o estudo de um problema de base real com alguma
complexidade, onde é essencial a integração de técnicas e metodologias sectoriais.
A avaliação consiste em exame final de avaliação de conhecimentos, complementado pela avaliação da
qualidade e defesa de pelo menos um trabalho prático. O Exame vale 50%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical-practical classes basic principles, theories and design methods applicable to the different
topics of the program, are presented using audiovisual tools. This presentation is, when relevant, complemented
with practical examples, as is with the resolution of practical problems, which help in the consolidation of the
understanding of the applicability of concepts and methods.
There exists tutorial support given to students, normally in group work, dealing with the resolution of practical
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problems and the development of at least one practical project, directed at the analysis of a reality inspired
problem, of some complexity and where it is essential the integration of sectorial design techniques and
methodologies.
The students’ final evaluation consists of a final exam, complemented by the analysis and formal discussion of
at least one practical project. The exam is worth 50%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A necessidade de cobertura dos conhecimentos teóricos e de dimensionamento sectorial dos vários sistemas
e infra-estruturas de transportes, justifica a existência de aulas teórico-práticas onde se garante a aquisição
dos conceitos teóricos bem como a aprendizagem dos mais relevantes métodos de análise e resolução dos
problemas, através quando relevante da exemplificação da sua aplicação prática.
O desenvolvimento de uma visão sistémica dos problemas reais e das correspondentes soluções técnicas
relevantes, para além de ser promovido pela abordagem teórica e conceptual em aulas de índole teórico, é
ainda conseguido através do desenvolvimento de trabalhos práticos, parcialmente desenvolvidos em grupo.
Estes permitem desenvolver competências de trabalho em grupo, através dos quais os alunos obtêm
capacidades relevantes de análise critica e de utilização das mais variadas ferramentas para a resolução de
problemas complexos.
Nesta vertente releva a relevância na aposta feita de promoção da utilização de ferramentas avançadas de
micro-simulação, essenciais na resolução de problemas complexos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The need for an adequate coverage of the basic sectorial concepts and design principles applicable to the
different transport systems and infra-structures, justify the existence of a significant number of theoretical and
theoretical-practical lectures where the most relevant problems’ analysis and design methodologies are
introduced presenting practical examples, when relevant.
The development of a systemic perspective over real problems and over the corresponding typical design
solutions is gained not only through the topics covered during the classes, but also through the development of
practical projects, partially developed within groups of students. These also enable the development of group
work, through which students gain relevant critical analysis and usage of the different tools applicable to the
design of complex problems.
In this respect it is worth noticing the importance given to the usage of advanced micro-simulation models as
tools in the analysis of complex problems.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Manual de Planeamento das Acessibilidades e da Gestão Viária (2010), Edição CCRDN (disponível em
http://www.ccdr-n.pt/acessibilidadesegestaoviaria/)
- Guidelines User’s of Aimsun (2011), TSS
Complementar/Other
- Highway Capacity Manual (2002); TRB
- Highway Safety Manual (2010): AASHTO; TRB

Mapa IX - Sistemas de Engenharia / Engineering Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Engenharia / Engineering Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Manuel Coutinho Rodrigues - 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Arminda Maria Marques de Almeida - 90
Gonçalo Homem de Almeida Rodriguez Correia - 202,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Arminda Maria Marques de Almeida - 90
Gonçalo Homem de Almeida Rodriguez Correia - 202,5
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivo principal: motivar o desenvolvimento de perspectivas sistémicas para planeamento/gestão
inteligente de sistemas de engenharia civil e ambiente de larga escala; fornecer um conjunto de metodologias
científicas e métodos quantitativos importantes para apoio à decisão e uso racional de recursos em engenharia
civil e ambiente.
Competências a desenvolver: adquirir sensibilidade para a procura da racionalidade no uso de recursos; saber
utilizar métodos científicos e sistémicos no apoio às decisões; saber construir modelos formais (modelos
matemáticos, redes, etc.) e aplicar algoritmos em problemas de optimização nos domínios do planeamento,
concepção e projecto, construção e manutenção de sistemas de engenharia; aplicar raciocínio crítico na
representação da realidade através de modelos formais;
- saber efectuar análises de sensibilidade;
- dar conta dos conflitos geralmente existentes entre múltiplos objectivos e a necessidade de procura de
soluções de compromisso.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Main objectives: to encourage the development of a systems perspective for intelligent planning and
management of large-scale civil and environmental engineering systems; to provide students with scientific
methodologies and quantitative tools of great value for decision-making and rational resource use in civil and
environmental engineering.
Competencies: to acquire sensitivity for the need of rationality in resource use by engineering; to know how to
use scientific methods for decision aiding; to know how to formulate formal models (mathematic models,
network based, etc.) and apply algorithms for obtaining solutions in optimization problems in several fields
(planning, design, construction and maintenance of engineering systems); to apply critical reasoning in the
interpretation of reality through formal models; to know how to develop sensitivity analysis; to understand the
conflicts that usually exist among multiple objectives and the need for searching compromise solutions.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Introdução
Optimização do uso de recursos: metas, compatibilização das vertentes segurança-economia-qualidadesustentabilidade. Optimização de recursos e desenvolvimento sustentável. Tipos de modelos; modelos
matemáticos. Investigação Operacional e aplicações. As ciências da computação no estudo de sistemas
complexos de engenharia.
• Programação Linear
Modelo matemático de programação linear. Formulação; resolução gráfica e algébrica: Simplex, casos
particulares, variáveis artificiais, versão matricial e versão revista; dualidade; análise de sensibilidade;
problemas de transporte, transexpedição e afectação; programação inteira e mista (branch & bound).
Formulação de modelos com múltiplos objectivos.
• Redes
Redes e algoritmos: caminho óptimo, árvore geradora de custo mínimo, fluxo máximo, CPM/PERT.
• Aplicações
Planeamento regional e urbano, logística e transportes, localização de equipamentos, aproveitamento de
recursos hídricos, gestão de empreendimentos de engenharia, etc.
6.2.1.5. Syllabus:
• Introduction
Resource optimization: goals, compatibility of aspects such as safety, economy, quality, sustainability.
Resource optimization and sustainable development.
Types of models; mathematical models. Operations Research and applications. The importance of computer
science in the analysis of complex engineering systems.
• Linear Programming
Mathematical model in linear programming. Formulation; graphical and algebraic methods; Simplex, particular
cases, artificial variables, matrix and revised versions; duality; sensitivity analysis; transportation problem,
transshipment and assignment; integer and mixed programming - the Branch-and-Bound method.
Formulation of models with multiple objectives.
• Networks
Networks and algorithms: shortest path, minimal spanning tree, maximum flow, CPM/PERT.
•Applications
Regional and urban planning, logistics and transportation, facility location, hydraulic systems, civil engineering
project management, etc.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Para concretizar os objectivos de excelência do curso foram tidos em consideração os seguintes aspectos na
organização desta Unidade Curricular, os quais se encontram nos programas de disciplinas similares das mais
prestigiadas universidades do mundo: conteúdos programáticos adoptando uma abordagem fortemente
baseada em conhecimentos de Análise de Sistemas aplicados à Engenharia Civil em geral e Ambiente;
desenvolvimento de metodologias científicas baseadas em modelação matemática e algoritmos especiais para
redes; aplicação a problemas práticos nos diversos domínios da engenharia civil, desde a tradução de um
problema por um modelo matemático até à sua resolução e interpretação dos resultados no que respeita ao(s)
objectivo(s) a atingir, aos recursos usados e sobrantes, etc
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To achieve the course goal of excellence, the following aspects (also covered by similar curricula in other well
recognized universities) were taken into account in the organization of this Curricular Unit: programmatic
content taking a strong focus on System Analysis applied to Engineering and Environment; development of
scientific methodologies based on mathematical modeling and special network algorithms; application to
problems in several civil engineering fields, from the formulation of the mathematical model to the respective
solution and results interpretation concerning objective(s) to be attained, required resources, slacks, etc. taking
into consideration several aspects of reality simultaneously (adopting multicriteria/multiobjective approaches);
usage of modern tools (e.g., spatial decision support systems) based on validated scientific modeling
approaches supported by ICT in order to enhance the cognitive capabilities of decision makers in complex
decision making problems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, teorias e
ferramentas fundamentais. Nas aulas teórico-práticas, resolução de exercícios práticos que preencham todas
as necessidades de enquadramento dos alunos com a matéria.
Para avaliação, cada aluno fará quatro trabalhos individuais nas aulas teórico-práticas com resolução
numérica de problemas ao longo do semestre (25%), e um exame escrito (75%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures with the help of audiovisual media where concepts, principles and theories are presented in detail.
Practical exercises that meet all the needs of students are solved, with guidelines provided.
The grading considers both the final exam (75%) and four individual practical assignments solved in class during
the term (25%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O potencial científico, pedagógico e técnico-profissional existente, com elevada exposição e reconhecimento
nacional e internacional neste domínio científico proporcionam garantias de adequação e coerência nas
metodologias de ensino adoptadas. Estas propõem uma conciliação entre os modelos pedagógicos tradicionais
centrados no docente e expressas através de ensino magistral, e modelos de pedagogia activa centrados no
aluno privilegiando a resolução de exercícios práticos nas aulas teórico-práticas, tendo em consideração os
objectivos da unidade curricular e do ciclo de estudos em que insere. A realização de exercícios práticos
intimamente ligados à matéria teórica assegura a aquisição de competências na resolução de problemas
concretos, sendo esta efectuada com base em metodologias cientificamente validadas e usando algoritmos
adequados. A componente fortemente aplicada e a ligação à realidade da engenharia é assegurada através de
exemplos práticos que endereçam assuntos variados como a optimização do uso de recursos para realizar
tarefas ou projectos de engenharia, problemas de transportes e logística, gestão urbana e territorial,
localização de equipamentos colectivos, etc.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The existing scientific, educational, technical and professional potential, with high national and international
exposure and recognition in the scientific domain, ensures the adequate coherence of the adopted teaching
methodologies. The teaching methods adopted propose to balance the lecturer-centered traditional pedagogical
models and expressed through class lecturing, and models of active student-centered teaching (focusing on
discussions, tutorials, and the solution of practical problems) taking into account the objectives of the course
(systems analysis applied to civil engineering). Solving practical examples related with the theoretical matter
ensures the acquisition of competences required to solve real problems with well-established scientific
methodologies and adequate algorithms. The applied component related to the civil engineering reality is
ensured with practical examples addressing several fields such as: the optimization of resource requirements
to accomplish tasks or projects, transportation problems and logistics, urban and territorial management,
facility location, etc.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Coutinho-Rodrigues, João - Aplicações da Teoria de Sistemas – 6ª edição, Ediliber - Coimbra, 2009.
Guerreiro, J.; A. Magalhães; M. Ramalhete - Programação Linear, volumes 1 e 2, McGraw-Hill, 1995.
Hillier, F.; G. Lieberman - Introduction to Operations Research, McGraw-Hill, 2001.
Labi, S. - Introduction To Civil Engineering Systems, Wiley, 2012.
Ossenbruggen, P. - Systems Analysis for Civil Engineers: Technological and Economic Factors in Design, Wiley,
NY, 1984.
Revelle, C.; E. Whitlatch; J. Wright. - Civil and Environmental Systems Engineering, 2nd ed., Prentice Hall, 2004.
Revelle, C.; A. McGarity - Design and Operation of Civil and Environmental Engineering Systems, Wiley, 1997.
Tavares, L.; R. Oliveira; I. Themido; F. Correia - Investigação Operacional, Ed. McGraw-Hill de Portugal Lda,
1996.
Templeman , A. - Civil Engineering Systems, Macmillan, 1982.

Mapa IX - Técnicas de Reab. de Patol. Não-Estruturais / Rehabilitation Techniques of Nonstructural Pathologies
6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Reab. de Patol. Não-Estruturais / Rehabilitation Techniques of Nonstructural Pathologies
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Morais Torres - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Observar, identificar e descrever soluções construtivas existentes em fachadas e coberturas, avaliando a sua
expectativa de desempenho em determinado contexto funcional.
Observar, descrever e registar anomalias não estruturais nas soluções construtivas existentes em fachadas e
coberturas.
Diagnosticar anomalias não estruturais nas soluções construtivas existentes em fachadas e coberturas e
noutros elementos construtivos.
Definir estratégias de reabilitação para um número alargado de anomalias não estruturais, demonstrando
capacidade de investigação e experimentação elementar, para a definição de técnicas e materiais de
reabilitação.
Elaborar relatórios-síntese de patologia e reabilitação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Observe, identify and describe existing constructive solutions in facades and roofs with evaluation of their
expected performance in a specific functional context.
Observe, describe and record non-structural anomalies in the existing construction solutions in facades and
roofs.
Diagnosing non-structural anomalies in the existing construction solutions in facades and roofs and in other
building elements.
Define strategies for rehabilitation for a wide number of non-structural anomalies, displaying capacity for basic
research and experimentation, for the definition of rehabilitation techniques and materials.
Prepare summary reports of pathology and rehabilitation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 - EXIGÊNCIAS FUNCIONAIS, REGULAMENTARES E NORMATIVAS APLICÁVEIS AOS EDIFÍCIOS
2 - AGENTES E MECANISMOS GERAIS DE DEGRADAÇÃO DE MATERIAIS, ELEMENTOS
CONSTRUTIVOS E LIGAÇÕES
3 - ETAPAS DA DEGRADAÇÃO DOS EDIFÍCIOS E CRITÉRIOS DE INTERVENÇÃO
4 - ANOMALIAS NÃO-ESTRUTURAIS
- Principais manifestações
- Patologia dos elementos construtivos e das instalações
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5 - PRINCÍPIOS GERAIS DE DIAGNÓSTICO
- Metodologias de diagnóstico
- Ferramentas analíticas e numéricas e informáticas
- Técnicas experimentais de auxílio
- Técnicas específicas de diagnóstico
6 - SOLUÇÕES DE INTERVENÇÃO EM ELEMENTOS NÃO-ESTRUTURAIS
- Eliminação das anomalias
- Substituição de elementos e materiais afetados
- Ocultação de anomalias
- Proteção contra agentes agressivos
- Eliminação das causas
- Reforço funcional
7 - CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE DIAGNÓSTICO e REPARAÇÃO PARA OS DIVERSOS
ELEMENTOS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS
6.2.1.5. Syllabus:
1- FUNCTIONAL REQUIREMENTS, REGULATIONS AND STANDARDS FOR BUILDINGS
2 - GENERAL AGENTS AND MECHANISMS OF DEGRADATION OF MATERIALS, BUILDING ELEMENTS
AND CONNECTIONS
3 - DEGRADATION STEPS OF BUILDINGS AND INTERVENTION CRITERIA
4 - NON-STRUCTURAL ANOMALIES
- Main manifestations
- Pathology of the constructive elements and facilities
5 - GENERAL PRINCIPLES OF DIAGNOSIS
- Diagnosis methodologies
- Analytical and numerical tools. Computational resources
- Experimental techniques support
- Specific diagnostic techniques
6 - INTERVENTION SOLUTIONS FOR NON-STRUCTURAL ELEMENTS
- Anomalies removal
- Replacement of affected elements and materials
- Hiding of anomalies
- Protection for aggressive agents
- Elimination of anomalies causes
- Increase of the functional characteristics
7 - CONCRETIZATION OF THE DIAGNOSIS PRINCIPLES AND REPAIR FOR DIFFERENT BUILDING SYSTEMS
AND COMPONENTS
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com o primeiro objetivo da unidade curricular dado que o
programa foi concebido para abordar de forma detalhada e segundo diversas perspetivas toda a problemática
da reabilitação edifícios.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are consistent with the first goal of the course since the program was designed to address
in detail and according to different perspectives all the problems of building rehabilitation.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas tendo em vista a sistematização e organização do conhecimento e das metodologias de
abordagem.
As aulas teórico-práticas – embora não sejam claramente distintas das aulas teóricas – destinam-se à análise
de casos práticos apresentados pelos alunos, à luz dos conhecimentos e metodologia da cadeira.
Os alunos desenvolverão pequeno trabalho de projeto com base na observação de situações reais a propor
pelos próprios.
Avaliação:
- (40%) Projeto
- (60%) Exame.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures aimed to the systematization and organization of knowledge and methodological approaches.
The theoretical and practical classes- although there are no clearly difference from them - intended for the
analysis of case studies presented by the students in the light of knowledge and adopted methodology.
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Students will develop a small project based on the observation of real situations that they will propose.
Evaluation
- (40%) Project
- (60%) Exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Uma exposição oral, transmitida com o auxílio de material exibido num sistema de vídeo projeção e um enorme
apoio de material fotográfico. Este método tem a vantagem de permitir que o material exposto (tópicos, cartas,
fotografia) possa ser cuidadosamente preparado antes da aula e que os alunos possam visualizar muitos
casos práticos que possam alicerçar os conhecimentos transmitidos. Além disso, os alunos dispõem de um
amplo texto de apoio.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
An oral exposition relayed mainly with the assistance of material displayed using a computer and a video and a
huge support of photographic material. This method has the advantage of enabling the display material (topics,
charts, photography) to be carefully prepared before the lecture, and enables students to visualize many
practical cases that can base the transmitted knowledge. In addition, a full textbook is provided.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Brochuras científico-pedagógicas (2008 e 2009)-Autor/coordenador: Raimundo Mendes da Silva
-PAIVA, J. V. et al.-“Patologia da Construção”.1º Encontro sobre “Conservação e Reabilitação de Edifícios de
Habitação”, LNEC, 1985.
-Comunic. dos 2º e 3º ENCORE-“Encontro sobre Conservação e Reabilitação de Edifícios”-LNEC, 1994 2003.
-Comunic. do 1º, 2º e 3º Encontros Nacional sobre Patologia e Reabilitação de Edifícios, FEUP, 2003, 2006 e
2009.
-Comunicações do 2.º Simpósio Internacional sobre Patologia, durabilidade e reabilitação de Edifícios, CIBW086, LNEC, 2003.
-SILVA, J. Mendes-"Fissuração das alvenarias. Estudo do comportamento das alvenarias sob ações térmicas",
Tese de Doutoramento em Engenharia Civil – UC, Coimbra, 1998.
-"Manual de Aplicação de Telhas Cerâmicas" publicado pela APICC e pelo CTCV, 1998.
-"Manual de Alvenaria de Tijolo” publicado pela APICER, através do CTCV, 2000.
-"Manual de Aplicação de Revestimentos Cerâmicos” publicado pela APICER, através do CTCV, 2003

Mapa IX - Tecnologia das Construções/Construction Technology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia das Construções/Construction Technology
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Isabel Morais Torres - 90
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Diogo Manuel Rosa Mateus - 112,5
Paulo Fernando Antunes dos Santos - 90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Diogo Manuel Rosa Mateus - 112,5
Paulo Fernando Antunes dos Santos - 90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos de conhecimentos sobre tecnologia de construção que lhes permitam:
- Conceber, calcular e definir condições de execução de elementos primários de construção (paredes,
coberturas, pavimentos e envidraçados) em função das exigências funcionais e que possam identificar e
adequar a diferentes situações.
- Conhecer os diversos tipos de materiais de construção disponíveis para a construção de fachadas,
coberturas, pavimentos e envidraçados, com identificação das suas características e das condicionantes
tecnológicas da sua utilização.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the students with knowledge of building technology to enable them to:
- Design, calculate and define conditions for the implementation of primary elements of construction (walls,
roofs, floors and glazing) due to functional requirements and that can identify and adapt to different situations.
- Know the different types of building materials available for building facades, roofs, floors and glazing with the
identification of its characteristics and its technological constraints of use.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Ações em estruturas
2-Paredes, Coberturas e Pavimentos: Estudo dos elementos primários da construção e a sua contribuição para
o desempenho higrotérmico dos edifícios. Abordagem sobre as exigências funcionais e descrição e
identificação das características de materiais, camadas técnicas e acabamento dos diferentes elementos
construtivos, nomeadamente:
3-Janelas
4-Instalações de águas e esgotos em edifícios
6.2.1.5. Syllabus:
1-Actions on structures
2-Walls, Roofs e Floors: study of the primary elements of buildings and its contribution to its hygrothermal
performance. Approach on functional requirements, description and identification of the characteristics of
materials, technique layers and finishing and auxiliary of the several construction elements, namely:
3-Windows
4-Water and sewage facilities in buildings
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos estão em coerência com o primeiro objetivo da unidade curricular dado que o
programa foi concebido para abordar de forma detalhada e segundo diversas perspetivas toda a problemática
da execução de paredes, coberturas e pavimentos de edifícios.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are consistent with the first goal of the course since the program was designed to address
in detail and according to different perspectives all the problems of implementation of walls, roofs and floors.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas tendo em vista a sistematização e organização do conhecimento e das metodologias de
abordagem.
As aulas teórico-práticas – embora não sejam claramente distintas das aulas teóricas – destinam-se à análise
de casos práticos apresentados pelos alunos, à luz dos conhecimentos e metodologia da cadeira.
Os alunos desenvolverão pequeno trabalho de projeto com base na observação de situações reais a propor
pelos próprios.
Avaliação:
A - 2 testes teóricos (5 valores cada um) + 3 trabalhos práticos (4 valores) + exame prático (6valores)
B -Exame final – 20 valores
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures aimed to the systematization and organization of knowledge and methodological approaches.
The theoretical and practical classes- although there are no clearly difference from them - intended for the
analysis of case studies presented by the students in the light of knowledge and adopted methodology.
Students will develop a small project based on the observation of real situations that they will propose.
Evaluation
A – 2 theoretical tests (5 v. each one) – 3 practical works (4v .) – practical exam (6 v.)
B – Exam (20 v.)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Uma exposição oral, transmitida com o auxílio de material exibido num sistema de vídeo projeção e um enorme
apoio de material fotográfico. Este método tem a vantagem de permitir que o material exposto (tópicos, cartas,
fotografia) possa ser cuidadosamente preparado antes da aula e que os alunos possam visualizar muitos
casos práticos que possam alicerçar os conhecimentos transmitidos. Além disso, os alunos dispõem de um
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amplo texto de apoio.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
An oral exposition relayed mainly with the assistance of material displayed using a computer and a video and a
huge support of photographic material. This method has the advantage of enabling the display material (topics,
charts, photography) to be carefully prepared before the lecture, and enables students to visualize many
practical cases that can base the transmitted knowledge. In addition, a full textbook is provided.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
-APICER, CTCV e DEC-FCTUC - “Manual de Alvenaria de Tijolo” e “Manual de Aplicação de Telhas Cerâmicas”
. Associação Portuguesa de Industriais de Cerâmica de Construção, Coimbra, 2000.
-LUCAS, J. A. Carvalho - "Exigências funcionais de revestimentos de paredes" e “Classificação e descrição
geral de revestimentos para paredes de alvenaria ou betão" - ITE 25 e ITE 24, LNEC, Lisboa, 1990
- LNEC - "Coberturas de edifícios" Curso de Formação Profissional - CPP 516 - LNEC, Lisboa, 1976.
- LOPES, J. M. Grandão - "Revestimentos de impermeabilização de coberturas em terraço" - ITE 34, LNEC,
Lisboa,
1995.
- "Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas
Residuais"- D.L.207/94 de 6 Agosto; D.R. 23/95 de 23 de Agosto.
-TORRES, M.I.M. “Humidade Ascensional em Paredes”. Tese de Mestrado. FCTUC, Coimbra 1998
-FREITAS, V.P.; TORRES, M.I.M; GUIMARÃES, A.S. “Humidade Ascensional” FEUP Edições, Porto 2008

Mapa IX - Teoria das Estruturas I / Structural Analysis I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria das Estruturas I / Structural Analysis I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Manuel Mendes Pinheiro da Providencia e Costa - 157,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Anísio Alberto Martinho Andrade - 112,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Anísio Alberto Martinho Andrade - 112,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Conhecimentos a adquirir e compreensão a desenvolver
1.1. Compreensão das hipóteses de base envolvidas na análise quase-estática linear de estruturas
1.2. Compreensão dos principais tipos de acção quase-estática sobre uma estrutura, sua modelação e seus
efeitos
1.3. Conhecimento das variáveis fundamentais envolvidas na descrição de um problema estrutural
1.4. Compreensão do significado físico dos procedimentos de análise
1.5. Compreensão das principais características do comportamento estrutural linear
1.6. Compreensão dos modelos estruturais como modelos físicos de dimensão reduzida
1.7 Compreensão da natureza discreta dos modelos para estruturas reticuladas
2. Aplicação de conhecimentos
2.1. Determinação dos campos de esforços e de deslocamentos em análise linear de estruturas reticuladas e
lajes
3. Reflexão crítica/tomada de decisões
3.1. Selecção dos métodos de análise aplicáveis a um problema concreto
3.2. Capacidade de avaliação qualitativa das soluções obtidas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Requirements of new knowledge and capacity of understanding
1.1. Comprehension of the basic assumptions adopted in the quasi-static linear analysis of structures
1.2. Understanding the main types of quasi-static actions on a structure, their modeling and effects
1.3. Understanding the fundamental variables of a structural problem
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1.4. Understanding the physical meaning of the analysis procedures
1.5. Understanding the main characteristics of linear structural behavior
1.6. Understanding of structural models as physical models of reduced spatial dimension
1.7. Understanding the discrete nature of the models for skeletal structures
2. Application of new knowledge
2.1. Calculation of fields of internal forces and displacements in the linear analysis of skeletal structures and
slabs
3. Critic reflection / analysis
3.1. Selection of the most appropriate analysis methods for a given practical application
3.2. Qualitative evaluation of the computed solutions
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Conceitos fundamentais da caracterização e análise de problemas estruturais
2- Análise linear de estruturas reticuladas isostáticas
-- Cinemática linear de estruturas reticuladas isostáticas
3- Análise linear de estruturas reticuladas hiperestáticas pelo método das forças
4- Análise linear de estruturas reticuladas pelo método dos deslocamentos
-- Constrangimentos cinemáticos
-- Linhas de influência de estruturas reticuladas (aplicação de 2, 3 e 4)
5- Análise linear de lajes finas
6.2.1.5. Syllabus:
1- Fundamental concepts of the characterization and analysis of structural problems
2- Linear analysis of statically determinate skeletal structures
-- Linear kinematics of statically determinate skeletal structures
3- Linear analysis of statically indeterminate skeletal structures by the force method
4- Linear analysis of skeletal structures by the displacement method
-- Kinematic constraints
-- Influence lines of skeletal structures (application of items 2, 3 e 4)
5- Linear analysis of thin slabs
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos de modo a proporcionar aos estudantes a possibilidade de
adquirirem os conhecimentos e as competências definidas nos objectivos da unidade curricular. A
correspondência entre conteúdos e objectivos seria melhor estabelecida através de uma grelha mas, de forma
simplificada, é a seguinte:
Objectivos curriculares --- Conteúdo programático
1.1 --- 1, 2, 4.1
1.2 --- 1, 2
1.3 --- 1, 2, 4, 5
1.4 --- 2, 3, 4, 5
1.5 --- 1, 2, 3, 4, 5
1.6 --- 1, 2, 5
1.7 --- 1, 4
2.1 --- 2, 3, 4, 5
3.1 --- 2, 3, 4, 5
3.2 --- 2, 3, 4, 5
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The design of the syllabus is such that it allows the students to acquire the knowledge and competencies
established in the objectives of the unit section. The correspondence between the syllabus items and the unit
objectives would be better shown by means of a table but, it can be given by the following list:
unit objectives --- syllabus items
1.1 --- 1, 2, 4.1
1.2 --- 1, 2
1.3 --- 1, 2, 4, 5
1.4 --- 2, 3, 4, 5
1.5 --- 1, 2, 3, 4, 5
1.6 --- 1, 2, 5
1.7 --- 1, 4
2.1 --- 2, 3, 4, 5
3.1 --- 2, 3, 4, 5
www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c856c77f-07b4-ce70-724b-4f26dcd4d5bd&formId=dcd100b9-6aee-0781-d7f5-4f34f257085e

251/301

14/03/13

ACEF/1112/09367 — Guião para a auto-avaliação

3.2 --- 2, 3, 4, 5
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1- Aulas teóricas com exposição detalhada, dos conceitos, princípios básicos e métodos fundamentais seguida
da resolução e análise de exemplos de aplicação. Estes exemplos apresentam dois níveis distintos: o primeiro
de carácter introdutório e o segundo com o grau de exigência requerido nas provas de exame.
2- Aulas práticas onde são apresentados problemas de aplicação com grau de exigência semelhante ao das
provas de exame. Os estudantes analisam e resolvem estes problemas de forma autónoma, devendo o docente
clarificar dúvidas e promover a análise critica de procedimentos de resolução e resultados.
3- Atendimento tutorial no gabinete do docente para alunos com maiores dificuldades ou para questões
complementares ou de nível mais avançado.
4- A avaliação consiste num exame de três horas, sem consulta e sem auxílio de meios informáticos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1- Theoretical classes where the presentation of the fundamental concepts, assumptions and methods of
analysis is followed by the solution and analysis of application problems. These problems can be of an
introductory type or more complex exam like problems.
2- Practical classes where application problems with a examination complexity level are presented. These
problems are solved and analyzed by the students working by themselves. The lecturer must clarify the
students’ doubts and promote the critical analysis of the solution methods and results.
3- Tutorials at the lecturer office for students presenting more difficulties and for additional or more advanced
questions.
4- Evaluation is made by means of a three hours long exam, done without computational means help.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
De modo a garantir o cumprimento dos objectivos da unidade curricular, mais propriamente a aquisição dos
conhecimentos e a capacidade de os aplicar, acima referidos, as metodologias de ensino referidas são as mais
apropriadas. De facto a estrutura do programa, a apresentação cuidadosa da matéria como um conjunto de
blocos interligados, a análise de questões progressivamente mais complexas, a análise crítica das hipótese de
base e métodos utilizados e, por último, a resolução de exercícios nas aulas teóricas, permite avaliar se os
estudantes acompanham os conceitos e métodos introduzidos, e regular o ritmo de exposição de forma
consentânea. Esta avaliação do acompanhamento da matéria por parte dos estudantes é complementada nas
aulas práticas, onde se averigua o seu comportamento quando são confrontados com os exercícios. Por último,
os períodos de atendimento no gabinete, oferecem aos estudantes que saem da média, por baixo ou por cima,
um período de contacto privilegiado com o docente.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies were specifically designed to guaranty that the curricular objectives, i.e. knowledge
acquisition and ability to apply it, are accomplished. In fact those methodologies are the more appropriate
because they are based on a careful presentation of the subjects as a set of interconnected blocks, the analysis
of progressively more complex questions, the critical a analysis of the basic assumptions and methods and,
last but not least, solving examples and exercises in the theoretical classes allows to evaluate if the students
have a grasp on the new concepts and methods, and to adjust the exposition rhythm accordingly. The
assessment of the level of the students understanding of the subjects is deepened during the practical classes,
my monitoring their behavior when confronted with the proposed exercises. At last, the tutorials at the lecturer
office, offer all those students deviating from the mean, a period of more personal contact with the lecturer.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
P. Providência, Apontamentos de Teoria das Estruturas I, 2008
J. Teixeira de Freitas, Análise Elástica de Estruturas, IST, 2005
V. Dias da Silva, Mechanics and Strength of Materials, Springer, 2005
I. H. Shames e C. L. Dym, Energy and finite element methods in structural mechanics,Taylor & Francis, 1985
A. Borkowski, Analysis of Skeletal Structural Systems in the Elastic and Elastic-Plastic Range, Elsevier, 1998
E. Arantes e Oliveira, Elementos da teoria da elasticidade, IST, 2007

Mapa IX - Teoria das Estruturas II / Theory of Structures II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria das Estruturas II / Theory of Structures II
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Miguel da Cruz Simões - 180
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ricardo Joel Teixeira Costa - 112,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ricardo Joel Teixeira Costa - 112,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os principais conceitos, princípios e teorias que permitem explicar, compreender e
traduzir o comportamento material e/ou geometricamente não linear das estruturas submetidas a acções
estáticas e dinâmicas. Resolução de uma forma expedita de problemas de análise de estruturas com
comportamento elástico linear. Análise de estruturas laminares planas através do método dos elementos
finitos.
Aquisição de competências em análise e síntese, comunicação oral e escrita, resolução de problemas,
raciocínio crítico, aprendizagem autónoma, aplicação prática de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students are provided with the most important concepts, principles and theories which explain, understand
and reflect the material and/or geometric nonlinear behaviour of structures undergoing static and dynamic
loading. Approaches which can be easily employed to design structures with linear elastic behaviour are
referred and used. Plate structures are solved with a particular emphasis on plane stress and strain problems.
Flexure of plates with constant moment is also solved.
Acquiring capabilities in synthesis and analysis, oral and written communication, problems solving, critic
reflection, autonomous learning and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Método dos elementos finitos
Viga de Bernoulli. Elemento Triangular para Estados Planos. Elemento triangular com momentos constantes
para flexão de placas.
2. Comportamento materialmente não-linear
Análise elasto-plastica incremental. Análise plástica limite.
3. Comportamento geometricamente não-linear
Estabilidade elástica e bifurcação do equilíbrio. Matriz de rigidez geométrica. Determinação da carga que
provoca a instabilidade elástica de um pórtico plano. Métodos aproximados.
4. Dinâmica de estruturas
Sistemas com um grau de liberdade. Frequência angular própria. Vibrações livres sem e com amortecimento.
Vibrações harmónicas. Função impulso. Espectros de resposta. Método da sobreposição modal.
5. Método de Cross (nós fixos)
Rigidez rotacional, coeficientes de distribuição e transmissão. Equilíbrio dos nós
6. Distribuição de esforços horizontais em edifícios com paredes resistentes
Sistemas isostáticos, hiperestáticos e caixa de escadas.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Finite element method
Bernoulli beam. Triangular finite element for plane stress and strains. Triangular element with constant
moments for plate bending.
2. Material non-linear behaviour
Incremental elasto-plastic analysis. Plastic limit analysis.
3. Geometric non-linear behaviour
Elastic stability and bifurcation. Geometric stiffness matrix. Load which produces the elastic instability of a
plane frame. Approximate procedures.
4. Structural Dynamics
One degree of freedom systems. Natural frequency. Free vibrations with or without damping. Harmonic
vibrations. Impulse function. Response spectra. Modal analysis method for multi degrees of freedom systems
5. Cross method (fixed joints)
Rotational stiffness, distribution and transmission coefficients. Nodal equilibrium.
6. Distribuição de esforços horizontais em edifícios com paredes resistentes
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Isostatic, hyperstatic and boxed system of walls.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Disciplina de síntese na área de Estruturas envolvendo conhecimentos de Estática, Mecânica dos Meios
Contínuos e Resistência dos Materiais de modo a resolver eficientemente estruturas hiperestáticas, serve de
base a outras disciplinas de aplicação na área das Estruturas envolvendo a concepção, projecto e
dimensionamento de estruturas de betão, madeira, metálicas e mistas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course on Structural Analysis gathers knowledge previously introduced on Statics, Continuum Mechanics
and Strength of Materials in view of solving hyperstatic structures in an efficient way. It provides the basic
knowledge for other application courses in Structures namely the structural design of concrete, wood and steel
and composite structures.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos que preencham todas as necessidades de
enquadramento dos alunos para com a matéria. Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com
a orientação do docente, resolvam alguns exercícios de aplicação prática. A avaliação consiste em exame final
escrito com a duração de 3h do qual estão dispensados os alunos que tiverem obtido nota positiva nas
frequências. As avaliações ao longo do semestre consistem em 2 frequências com a duração de 2h cada e tem
um formato idêntico ao exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes which may involve visual media of the basic concepts and fundamentals. Some examples are solved to
fill the student needs as the subjects are concerned. Tutorials where the student under the teacher guidance
must develop skills to solve on their own other examples. The evaluation consists of a written final paper with a
3h duration. Students who obtained a positive mark on the continuous evaluation are exempted. The later
consists of two papers with a 2h duration each of a similar type as the final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O desenvolvimento das competências de análise de estruturas baseia-se, em grande medida, nos
conhecimentos transmitidos presencialmente nas aulas teóricas e nos esclarecimentos de dúvidas aos alunos,
prestados sempre que necessário. As aulas práticas incidirão, no todo ou em parte, na resolução de problemas
de análise de estruturas a partir dos métodos descritos nas aulas teóricas, o que reforçará a capacidade do
aluno neste domínio. A execução solitária destes trabalhos estimulará o desenvolvimento do espírito crítico, da
aprendizagem autónoma e da capacidade de aplicação de conhecimentos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of the skills for structural analysis are based, to a great extent, on the knowledge transmitted
face-to-face in the theoretical lectures and on the clarification of doubts to the students, made whenever
needed. The practical works shall consist, partially or totally, on the solution of structural analysis problems
based on the procedures described in the theory, which will enhance the student capability in this domain. The
lonely undertaking of these works shall stimulate the development of the criticism, autonomous learning and
capability for application of theoretical knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Simões, Luis Miguel Cruz (2007) – Análise de Estruturas, Vol I, ST Edições.
Simões, Luis Miguel Cruz (2009) – Análise de Estruturas, Vol.II, ST Edições.
Cadernos de Análise de Estruturas, Associação de Estudantes do IST
Onate, E. (1992) Calculo de Estruturas por el Metodo de Elementos Finitos, Centro Int. Met. Num. en Engenieria.
Albiges, Goulet (1963) Contrevenement des Batiments, Centre de Etudes de la Construction
Clough R.W. and Penzien J. (1974), Dynamic of Structures, J.Willey
Prenzlow (1971), C. Calculo de Estructuras por el metodo de Crozz, Ed Gustavo Gili
Smith, D.L. (1974) Plastic Limit Analysis and Synthesis of Frames by Mathematical Programming, Imperial
College London
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Mapa IX - Topografia / Surveying
6.2.1.1. Unidade curricular:
Topografia / Surveying
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cidália Maria Parreira da Costa Fonte - 127,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Manuel de Morais Barros Fernandes - 90
Gil Rito Gonçalves - 60
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Manuel de Morais Barros Fernandes - 90
Gil Rito Gonçalves - 60
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que esta disciplina forneça aos alunos os conhecimentos básicos que lhes permitam utilizar
informação geodésica, topográfica, cartográfica e geográfica, bem como conhecimentos sobre a execução de
levantamentos topográficos. Os alunos devem conhecer os equipamentos e os vários métodos utilizados neste
tipo de levantamentos, e devem ser capazes de escolher os métodos topográficos mais adequados para
resolver um problema, executando as observações necessárias e efectuando o tratamento dos dados
recolhidos.
São ainda abordados, de uma forma elementar, outras formas de aquisição de dados topográficos, como os
Sistemas Globais de Posicionamento e Navegação por Satélite, a Fotogrametria, a Detecção Remota e os
Sistemas de Varrimento Laser.
Pretende-se ainda que os alunos adquiram competências de análise e síntese, comunicação oral e escrita,
resolução de problemas, raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e aplicação prática de conhecimentos
teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This discipline is intended to give the students’ the basic knowledge to use geodetic, topographic, cartographic
and geographic information, as well as knowledge about the execution of topographic surveys. The students are
supposed to know the equipment and the several methods used in this type of surveys and must be able to
choose the most adequate topographic methods to solve a problem, make the necessary observations and
make the treatment of the collected data.
Other approaches to obtain topographic data are also studied on a basic level, such as Global Navigation and
Positioning Satellite Systems, Photogrammetry, Remote Sensing and Laser Scanning.
The students are also intended to acquire capabilities of synthesis and analysis, oral and written
communication, problems solving, critic reflection, autonomous learning and practical application of theoretical
knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos de representação geográfica
1.1 Representação plana da Terra
1.2 Sistemas de referência
1.3 Fontes de informação cartográfica e geográfica
2. Levantamentos topográficos utilizando métodos clássicos
2.1 Equipamento topográfico
2.2 Medição de ângulos e distâncias
2.3 Métodos de determinação de coordenadas
2.4 Nivelamento
3. Outros métodos de aquisição de dados topográficos
3.1 Sistemas Globais de Posicionamento e Navegação por Satélite
3.2 Fotogrametria e Detecção Remota
3.3 Sistemas de Varrimento Laser
4. Modelação, representação e processamento de informação geográfica
4.1 Informação planimétrica
4.2 Informação altimétrica
4.3 Sistemas de Informação Geográfica
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Fundamentals of geographical information
1.1 Plane representation of the Earth
1.2 Reference systems
1.3 Sources of cartographic and geographic information
2. Surveying with classical methods
2.1 Surveying equipment
2.2 Measurement of angles and distances
2.3 Methods to determine coordinates
2.4 Leveling
3. Other methods to collect topographic data
3.1 Global Positioning and Navigation Satellite systems
3.2 Photogrammetry and Remote Sensing
3.3 Laser scanning systems
4. Modeling, representation and processing of geographical information
4.1 Planimetric information
4.2 Altimetric information
4.3 Geographic Information Systems
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para que os alunos adquiram os conhecimentos básicos que lhes permitem utilizar informação geodésica,
topográfica, cartográfica e geográfica são abordados as questões relacionadas com a representação plana da
Terra e os sistemas de referência utilizados para posicionamento sobre a superfície da Terra, bem como as
fontes de informação geográfica disponíveis em Portugal e globalmente (Capítulo 1). Com o mesmo objectivo,
são abordadas no Capítulo 4, de forma sumária, as principais formas de modelar, representar e processar
informação geográfica. Estuda-se os métodos clássicos da Topografia para a execução de levantamentos
topográficos, incluindo-se o estudo dos equipamentos e métodos mais utilizados para a medição de ângulos,
distâncias e desníveis (Capítulo 2). No Capítulo 3 são estudados fundamentos sobre os métodos alternativos de
recolha de informação geográfica, para que os alunos saibam identificar quais os métodos mais adequados
para fazer os vários tipos de levantamentos
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus includes the study of the plane representation of the Earth, reference systems used for positioning
at the Earth surface, as well as information on the sources of geographical information available in Portugal and
globally (Chapter 1), so that the students have the basic knowledge to use geodetic, topographic, cartographic
and geographic information. With the same aim, the main methodologies to model, represent and process
geographical information are studied, in an elementary approach, in Chapter 4. The classical survey
methodologies are studied, including the equipment and methods used to measure angles, distances and
altitude differences (Chapter 2). In Chapter 3 fundaments of the other approaches to obtain topographic data are
studied on a basic level, such as Global Navigation and Positioning Satellite Systems, Photogrammetry, Remote
Sensing and Laser Scanning, so that the students are able to identify the methods appropriate to perform the
several types of surveys.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos fundamentais são leccionados nas aulas teórico-práticas, juntamente com a resolução de alguns
exercícios para clarificação das matérias. Nas aulas práticas laboratoriais serão resolvidos exercícios e dadas
aulas de campo utilizando estações totais e níveis. A avaliação inclui uma componente prática e a realização de
um exame. A componente prática consiste na realização de um trabalho pelos alunos, que inclui trabalho de
campo, realizado nas aulas práticas laboratoriais, uma componente de trabalho de gabinete, que envolve a
execução de todos os cálculos necessários para a resolução do problema proposto e a realização de um
relatório expondo todos os trabalhos executados. A esta componente prática é atribuída uma cotação que pode
variar entre 3 e 6 valores. O exame final tem uma cotação que pode variar entre 14 a 17 valores. Os alunos que
não façam o trabalho prático terão que responder no exame a uma pergunta adicional, cuja cotação é igual à
cotação desse trabalho.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The fundamental concepts are taught on the theoretic-practical classes, along with the resolution of some
exercises to clarify the subjects. The laboratorial-practical classes include the resolution of exercises and field
classes using total stations and levels. The evaluation includes a practical component and an exam. The
practical component consist on the execution of a practical work by the students, that includes field work,
executed during the laboratorial-practical classes, office work, that involves the execution of all calculations
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necessary to solve the proposed problem, and the elaboration of the report describing all the work developed.
To this practical component a maximum grade between 3 and 6 will be assigned. The maximum grade assigned
to the exam may vary between 14 and 17. The students that do not make the practical work will answer an
additional question in the exam, to which a maximum grade equal to the grade of the practical work is assigned.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As componentes mais teóricas da unidade curricular serão leccionadas nas aulas teórico-práticas e serão
avaliadas recorrendo a frequências e/ou exames. Nas aulas práticas laboratoriais são feitos exercícios e
trabalhos práticos, que permitem aos alunos aplicar os conceitos apreendidos nas aulas teórico práticas. A
avaliação das capacidades que os alunos adquiriram para implementar na prática as metodologias leccionadas
será feita mediante a realização de um projecto prático, que implica a escolha das metodologias a aplicar, a
execução de trabalhos de campo e de gabinete, bem como a execução de um relatório com a descrição de todo
o trabalho desenvolvido. A realização do trabalho prático implica capacidade de aplicação prática de
conhecimentos teóricos, de análise, síntese, comunicação, espírito crítico e aprendizagem autónoma. A
avaliação utilizando uma componente prática e um exame permite assim avaliar os vários aspectos da
aprendizagem do aluno.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The more theoretical components of the course will be taught in the theoretic-practical classes and will be
evaluated using frequencies and/or exams. In the laboratorial-practical classes exercises and practical work
are executed, that allow the students to apply the concepts learned in the theoretic-practical classes. The
evaluation of the skills the students gained to implement the taught methodologies will be done with a practical
project, that requires the choice of the appropriate methodologies, the execution of field and office work, as well
as the elaboration of a report with the description of the all work developed. The execution of the practical work
involves the capabilities of synthesis and analysis, communication, problem solving, critic reflection,
autonomous learning and practical application of theoretical knowledge. The evaluation using a practical
component and an exam enables the full evaluation of the several aspects of the student learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Fonte, C. (2010) Textos de Apoio de Topografia. FCTUC.
Gonçalves, J. A., Madeira, S. Sousa, J. J. (2008) Topografia. Editora Lidel.
Casaca, J.; Matos, J.; Baio, M. (2005) Topografia Geral. Editora Lidel.
Anderson, J, Mikhail, E. (1998) Surveying. Theory and Practice. McGraw-Hill, Inc.

Mapa IX - Vias de Comunicação I /Highways I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Vias de Comunicação I /Highways I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alvaro Jorge da Maia Seco - 112,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Maria Bastos Silva - 157,5
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Maria Bastos Silva - 157,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina representa uma introdução básica à Engenharia das Vias de Comunicação e do Tráfego devendo,
no final, o aluno ficar conhecedor dos conceitos e ferramentas básicos necessários à solução de problemas
correntes.
Especificamente deverá ficar habilitado a aplicar métodos expeditos de estimação da procura previsível e, a
partir daí, proceder ao projecto dos elementos infra-estruturais básicos das redes rodoviárias.
Deverão, assim, ficar com as competências necessárias à estimação da capacidade e níveis de serviço bem
como a desenvolver a solução geométrica relativa a problemas comuns de traçado de estrada corrente e de
intersecções do tipo cruzamento prioritário e rotunda.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course makes a basic but comprehensive introduction to Highway and Traffic Engineering, enabling the
student to acquire the concepts and tools needed to solve standard problems.
He should be able to apply simplified demand models and then design the basic highway infrastructure
elements.
Specifically, he should gain the competences enabling him to estimate the capacity and level of service of
normal stretches of roads and the most common types of intersections, as well as to design their geometric
characteristics.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O Sistema Rodoviário: No Âmbito do Sistema de Transportes; Princípios Básicos de Organização
O Projeto da Estrada/Rua - Caracterização Básica: Definições e Funções; Principais Elementos Funcionais e
Físicos; Condicionantes Base de Projeto; Fases de Estudo e Projetos de Especialidade
Correntes de Tráfego: Conceitos Básicos: Relação Fundamental Volume-Velocidade-Densidade; Capacidade e
Nível de Serviço
Análise e Previsão do Tráfego: A variabilidade dos volumes de tráfego - TMDA; Horizonte de projecto: VHP e
FPH; Previsão de tráfego
Capacidades e NS em Troços de Estrada Corrente: Estradas 1x1 e Multivias – Métodos HCM2000
Traçado Geométrico de Estrada Corrente: Definição Geométrica Geral da Estrada; Distâncias de visibilidade;
Traçado em Planta e em Perfil Longitudinal; Perfis Transversais; Homogeneidade do Traçado; Coordenação
Planta-Perfil; Integração Paisagística
Dimensionamento de Intersecções: Desenho Geométrico e Capacidade de Cruzamentos Prioritários e
Rotundas
6.2.1.5. Syllabus:
The Road System. As part of the transport system. Basic organizing principles.
Road/Street design: basic characterization. Definitions and functionalities; Main functional and physical
elements; Project conditioning factors; Design stages and components.
Traffic Streams: Basic concepts; fundamental Volume-Speed-Density relation; Capacity and Level of service
concepts
Traffic analysis and prediction: Traffic flow variability - AADT; Design Horizon; Traffic prediction methods
Highway Capacity and LS: 1x1 and multiple lane roads - The HCM2000 Methods
Road geometric design: General road geometry definition; sight distances; horizontal and vertical alignments.
Cross-sections; horizontal and vertical alignment coordination; Landscape integration
Priority and Roundabouts intersections design: geometric design; estimation of capacity and level of service
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Dá-se aos alunos um domínio adequado dos conceitos e ferramentas necessários à solução de problemas
correntes pela organização do conteúdo da disciplina em quatro áreas fundamentais à análise e projecto de
vias de comunicação rodoviárias: 1.apresentação do contexto em que o projecto de infra-estruturas é
realizado, e quais as principais condicionantes e componentes associadas ao seu projecto; 2. conceitos
teóricos básicos associados à caracterização e previsão de tráfego e à descrição da interacção entre
condutores e a estrada; 3. e 4. desenho geométrico de troços de estrada corrente e de cruzamentos prioritários
e rotundas, e estimação das suas capacidades e NS.
Este conjunto de blocos temáticos garante ao aluno uma aprendizagem natural começada com a compreensão
da importância e função dos elementos infra-estruturais que vão ser estudados, seguida da aquisição das
ferramentas e modelos básicos de análise e projecto necessárias à adequada resolução de problemas práticos
correntes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is organized in 4 main areas essential to highway analysis and design, giving students adequate
knowledge of concepts and tools needed to solve standard problems.
In the first the context within which road infrastructure projects are developed and the main design conditioning
factors are presented.
In the second there is a focus on basic theoretical concepts associated to the characterization and prediction of
traffic demand and to the description of the interaction between drivers and the road.
The third and fourth focus on the presentation of the roads and intersections (priority and roundabouts)
geometric design principles and rules, and on the methodologies to estimate their capacity and LS.
This approach enables a learning process starting on the understanding of the role of each infra-structure
element, followed by the learning of the different sectorial design principles and tools needed to solve standard
real life problems.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, recorrendo a meios audiovisuais, com exposição oral dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais associados às diversas áreas temáticas integrantes do programa. As aulas teóricas são
complementadas pela apresentação quando relevante de exemplos práticos de aplicação e de referência,
recorrendo-se ainda à resolução de exercícios práticos elucidativos para consolidação dos conceitos e
aplicação integrada de técnicas e de modelos.
Aulas práticas voltadas para o acompanhamento dos trabalhos práticos, onde os problemas parcelares de um
projecto são analisados integradamente. Estes decorrem com acompanhamento em regime tutorial com os
alunos formados em grupo.
É possível optar por duas modalidades de avaliação: (1) avaliação continua, com realização dos trabalhos
práticos e defesa dos mesmos, complementados com realização de 2-3 testes teóricos parcelares. É exigida
presença mínima nas aulas, valendo a globalidade dos testes 70%; (2) exame final de avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical presentations of basic principles and theories relating to the different topics, using audiovisual tools
complemented by practical exercises resolution when adequate.
Students are also required to solve real life problems with only limited tutorial support, with most of the work to
be carried out in group work during practical classes. This enables the consolidation of concepts and the
understanding of how the analysis of real life problems and the search for adequate solutions implies the
integrated use of different design rules and models.
The students can choose one of two possible course evaluation methodologies: continuous evaluation, based
on the independent development and presentation of two projects, complemented by 2-3 short sectorial
theoretical tests. In this case students must attend a significant percentage of lectures and the tests represent
70% of the final classification. The alternative is to attend a final, global, theoretical and practical exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A disciplina de Vias I lida com duas vertentes do projecto que, sendo muito distintas, se interligam e obrigam a
uma abordagem integrada: uma componente de modelação, eminentemente analítica, das inter-relações entre
o tráfego e a infra-estrutura, e consequentes implicações ao nível da capacidade e níveis de serviço
expectáveis; uma componente de concepção geométrica mas também de avaliação multicritério das
vantagens e desvantagens associadas a soluções alternativas possíveis, que implicam um nível de
subjectividade não negligenciável.
Esta dualidade dos problemas e o seu carácter marcadamente multifacetado justifica a adoção de um modelo
de aprendizagem fortemente ancorado no desenvolvimento de trabalhos práticos que abordam de forma
integrada problemas com um grau de realismo efetivo, essenciais como instrumento de consolidação e
integração do conhecimento das ferramentas de projecto sectoriais abordadas nas aulas teóricas e teóricopráticas.
Para este efeito desenvolvem-se dois trabalhos práticos base: um associado ao desenvolvimento de um
traçado geométrico de um troço de estrada corrente onde existem problemas de concepção em planta e perfil
comuns; o segundo associado ao desenvolvimento de soluções eficientes de regulação de uma intersecção do
tipo prioritário ou rotunda.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course deals with two very different, but interconnected, design problems, which need an integrated
approach: a modeling component, essentially analytical, dealing with the understanding of the interactions
between traffic and infra-structure; a geometric design component which includes a multi-criteria evaluation of
(dis)advantages associated to alternative solutions, which imply a significant subjective analysis.
This dual type of problems justifies the adoption of a learning model strongly anchored on the analysis of real life
problems, allowing a better understanding of the way in which the different aspects of the problems interact and
how to make compatible different components of the solutions, which are by themselves adequate to solve
each aspect of the global problem. This approach also helps students to better consolidate and integrate the
conceptual, modeling and design principles and methodologies, presented in the theoretical classes.
This problem-solve approach is anchored in the development of two main practical projects: one deals with the
geometric design of a stretch of road; the second involves the design of an intersection regulated alternatively
as a priority type or as a roundabout.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Branco, E.F.; Picado-Santos, L.; 2006; “Vias de Comunicação: Vol. I” (Caps. 1 a 8 e 10 a 15)
Manual de Planeamento das Acessibilidades e da Gestão Viária (2010), Edição CCRDN (disponível em
http://www.ccdr-n.pt/acessibilidadesegestaoviaria/)
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Capacidade e N.S.: Estradas 1x1 e Multivias (2006)
Norma de Traçado (1994), Junta Autónoma de Estradas, Lisboa
Norma de Intersecções (1990), Junta Autónoma de Estradas, Lisboa
Complementar/Other
Highway Capacity Manual (2002); TRB
Highway Safety Manual (2010): AASHTO-TRB

Mapa IX - Vias de Comunicação II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Vias de Comunicação II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ricardo Oliveira de Souza - 270
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos os principais conceitos, princípios e teorias que lhes permitem intervir na conceção e
exploração de redes de infraestruturas de transporte, nomeadamente no que respeita a redes rodoviárias
municipais e à rede rodoviária nacional. Aquisição de competências nas seguintes áreas: análise e síntese,
organização e planificação, resolução de problemas, capacidade de decisão, trabalho em grupo, trabalho em
equipas interdisciplinares, raciocínio crítico, aplicar na prática os conhecimentos teóricos, preocupação com a
qualidade, preocupação com desenvolvimento sustentado.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Supply the main concepts, principles and theories to the students that allow them intervening in the conception
and exploration of transport infrastructure networks, nominated in what it respects to municipal road networks
and to the national road network. Acquisition of competences in the following areas: analysis and synthesis,
organization and planning, resolution of problems, capacity of decision, work in group, work with
interdisciplinary teams, critical reasoning, to apply in practical the theoretical knowledge, concern with the
quality, concern with supported development.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Movimentação das terras em estradas;
2. Pavimentos: constituição e materiais;
3. Geotecnia aplicada a terraplenagens em infraestruturas de transporte;
4. Dimensionamento de pavimentos;
5. Tecnologia de pavimentação (construção nova e reparação);
6. Drenagem em infraestruturas de transporte;
7. Gestão da conservação de pavimentos rodoviários;
8. Segurança rodoviária;
9. Análise do impacte ambiental e sua minimização em infraestruturas de transporte.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Earth moving in highways;
2. Road pavements: structures and materials;
3. Geotechnic applied in earth moving of transport infrastructures;
4. Pavement design;
5. Pavement technology (construction of new pavements and rehabilitation of damaged pavements);
6. Drainage of transport infrastructures;
7. Pavement maintenance management;
8. Road safety;
9. Environmental impact analysis and its minimization in transport infrastructure.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objetivos da cadeira correspondem à utilização de métodos quantitativos para a conceção e exploração de
redes rodoviários. Para cumprir esses objetivos é necessário dar ao aluno uma visão geral destes métodos,
seguida pela aplicação muito concreta dos mesmos. Isso é conseguido através da estrutura indicada de
conteúdos em que se parte da explicação de várias metodologias e a sua posterior aplicação a casos práticos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course objectives correspond to the use of quantitative methods for the conception and exploration of road
networks. In order to fulfill these objectives there is the need to give the student a global vision of these
methods, followed by a real application of them. This is reached through the indicated contents structure, in
which we start from the explanation of several methodologies and their posterior application to practical cases
studies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de alguns exercícios práticos. Aulas teórico-práticas em que os alunos, com a
orientação do docente, resolvem exercícios de aplicação prática baseados em casos reais.
A avaliação consiste em exame final e pequenos testes realizados pelos alunos durante as aulas, cada
componente com um peso de 50% na classificação final
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lessons with detailed exposition of the concepts, basic principles and theories and also with the
resolution of some practical exercises. Theoretical-practical lessons where the students, with the supervision
and guidance of the professor, solve practical exercises based in real cases.
The evaluation consists of a final examination and small tests solved by the students during lessons, each
component with 50% of weight in the final classification.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A cadeira tem uma componente prática muito forte no sentido de permitir aos estudantes aplicar as
metodologias de conceção e exploração de redes rodoviárias que eles aprendem nas aulas teóricas. Há testes
ao longo do semestre com o objetivo de avaliar os alunos relativamente ao acompanhamento das matérias
lecionadas. O exame final incide sobre todos os conteúdos programáticos, dando igual enfase aos seus aspetos
teóricos e práticos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course has a strong practical component in order to allow the students to apply the conception and
exploration of road networks that they learn in the theoretical lessons. There are tests along the semester in
order to evaluate the students relatively to the accompaniment of the curricular unit syllabus.
The final exam focuses on all the curricular unit topics, giving the same emphasis to its theoretical and practical
aspects
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Branco, E., Pereira, P., Picado-Santos, L. (2005). Pavimentos Rodoviários, Livraria Almedina, Coimbra.
Branco, E. F., Picado-Santos, L. (2000). Vias de Comunicação: Volume 1, Departamento de Engenharia Civil,
Universidade de Coimbra, Coimbra (capítulo 16).
Branco, E. F., Picado-Santos, L., Capitão, S. (2001). Vias de Comunicação: Volume 2. Departamento de
Engenharia Civil, Universidade de Coimbra, Coimbra (capítulos 18 e 20).
JAE (1995). Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional. Junta Autónoma de
Estradas, Lisboa. Inclui no final as tabelas do Asphalt Institute (MS-1).
Ferreira, A., Almeida, A. (2010). Vias de Comunicação II: Questões Práticas, Departamento de Engenharia Civil,
Universidade de Coimbra, Coimbra.
Picado-Santos, L., Ferreira, A., Almeida, A. (2006). Vias de Comunicação II: Utilização do Programa de Cálculo
Automático para Projecto Geométrico de Estradas (CAPE), Departamento de Engenharia Civil, Universidade de
Coimbra, Coimbra.

Mapa IX - Cadastro / Property Cadastre
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Cadastro / Property Cadastre
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Paulo Elvas Duarte de Almeida - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprendizagem de conceitos fundamentais sobre:
• Cadastro de propriedades imóveis:
- sua evolução em Portugal e noutros países europeus,
- finalidades fiscais, jurídicas e de ordenamento territorial,
- enquadramento legal e institucional,
- a Matriz Predial dos Serviços de Finanças,
- o Registo Predial das Conservatórias de Registo Predial,
- o Cadastro Predial e as suas fases de execução.
• Ordenamento do Território:
- objectivos,
- instrumentos de gestão territorial.
• Relação entre o cadastro e a administração/ordenamento do território
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquaintance with basic knowledge on:
• Cadastre of properties:
- its historical evolution in Portugal & other European countries,
- tax, legal, and territorial management purposes,
- legal & institutional background,
- the Finance Department Registry,
- the Property Legal Registry,
- property cadastre operational steps.
• Territorial management:
- aims,
- legal instruments.
• Property cadastre contribution for territorial administration & management
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução geral
2. Finalidades do cadastro predial
3. A evolução do cadastro predial em portugal
4. Regime actual do cadastro predial
5. O papel do cadastro predial na administração do território
6.2.1.5. Syllabus:
1. General introduction
2. Property cadastre ultimate aims
3. Evolution of property cadastre in portugal
4. Current property cadastre regime
5. Role of property cadastre in territorial administration
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os estudantes começam por ser introduzidos no tema familiarizando-se com conceitos essenciais, como
“prédio”,
“solo urbano” e “não urbano”, sendo ainda demonstrado neste capítulo introdutório como é que os SIG estão na
génese dos modernos sistemas de informação cadastral. É também desde logo fundamental perceber quais os
grandes
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fins de um cadastro de prédios (Capítulo 2), desde os mais clássicos – fiscal e jurídico – ao mais actual –
ordenamento e gestão do território. Para se perceber a situação actual, é feita uma resenha histórica desde o
início do
séc. XIX até aos dias de hoje (Capítulo 3), caracterizando-se então em pormenor o regime actual do cadastro
predial
(Capítulo 4). Finalmente, faz-se a ligação às preocupações actuais gerais do ordenamento do território e como é
que a
informação cadastral pode contribuir beneficamente para esse fim (Capítulo 5).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Students are introduced to the subject by being taught essential concepts such as, “private property unit”,
“urban
land”, “non-urban land”; students are also shown how GIS technology is in the genesis of cadastral information
systems. It is fundamental that students get acquainted from the very beginning the ultimate goals of property
cadastre (Chapter 2), ranging from the classical – taxation and juridical – to the current one – territorial
management.
In order to understand the current status of property cadastre in Portugal, an historical overview is taken from
the
early 19th century until today (Chapter 3), characterising in detail the current property cadastre regime (Chapter
4).
Finally, a linkage is established between the current territorial management concerns and the potential benefits
from
cadastral information (Chapter 5).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos fundamentais são leccionados e discutidos nas aulas teórico-práticas. Nas aulas práticas
laboratoriais
começa por ser dada aos estudantes alguma prática de ambiente SIG; procede-se posteriormente à elaboração
em
ambiente SIG, individual, de um protótipo de um sistema de informação cadastral.
A avaliação inclui uma componente prática e a realização de um exame final. A componente prática consiste na
realização do protótipo acima referido desenvolvido nas aulas práticas laboratoriais e que inclui a realização de
um
relatório sucinto e de uma exposição oral. A esta componente prática é atribuída uma cotação de 4 valores. O
exame
tem uma cotação que 16 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The fundamental concepts are taught in the theoretical classes. The practical classes, held in cluster lab,
include an
initial acquaintance with GIS software; students start thereafter the development in class of a course work
covering
the conception and implementation of a prototype of a cadastral info system.
Final assessment includes a practical component and a written exam. The practical component refers to the
course
work above, including both a short report & oral presentation; 4 points (out of 20) are assigned to this
component.
The written exam is assigned 16 points.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As componentes mais teóricas da unidade curricular serão leccionadas nas aulas teórico-práticas e serão
avaliadas
recorrendo ao exame escrito. Nas aulas práticas laboratoriais são feitos exercícios e trabalhos práticos que
permitem
aos alunos aplicar os conceitos apreendidos nas aulas teórico-práticas. A avaliação das capacidades que os
alunos
adquiriram para implementar na prática as metodologias leccionadas será feita mediante a realização do
projecto
prático, que implica a concepção do protótipo de um modelo de dados cadastrais, a sua implementação, bem
como a
execução de um relatório com a descrição de todo o trabalho desenvolvido. A realização do trabalho prático
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implica
capacidade de aplicação prática de conhecimentos teóricos, de análise, síntese, comunicação, espírito crítico e
aprendizagem autónoma. A realização de um trabalho prático e de um exame escrito permite avaliar se e como
foram
apreendidos pelos estudantes os vários aspectos leccionados.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical components of the course are taught in the theoretical classes and are assessed in the final
exam. The
exercises done in practical classes allow the students to directly apply the concepts learned in the theoretical
classes.
The evaluation of the skills that the students acquired to implement the taught methodologies will be undertaken
through a course work that requires the design of a cadastral data model, its implementation, and the
elaboration of a
short report. The execution of the course work requires synthesis and analysis, communication, problem
solving,
critical thinking, autonomous learning and practical application of theoretical knowledge skills. A final
assessment
including the above practical component and the written exam enables the full evaluation of whether & how the
different taught aspects were indeed acquired by the students.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
LARSSON, G. (1991), "Land Registration and Cadastral Systems"
MARCHAND, Filipe G. D'Orey (2002), "Cadastro Predial Multifuncional"
MARTINS, António Paulo da S (1995), A Execução do Cadastro Predial - In "Cartografia e Cadastro”, Nº.3 Dez 95

Mapa IX - Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica / Cartography and Geographic Information Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica / Cartography and Geographic Information Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cidália Maria Parreira da Costa Fonte - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta disciplina pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos que lhes permitam utilizar Cartografia e
Sistemas de Informação Geográfica (SIG) de forma correcta e informada. Devem saber interpretar uma carta e
extrair
dela informação sobre coordenadas, rumos e distâncias, posicionar pontos conhecendo estas quantidades,
interpretar
o relevo a partir da representação com curvas de nível, bem como traçar perfis do terreno. Pretende-se ainda
que
saibam modelar os dados espaciais e não espaciais em ambiente SIG no âmbito de uma aplicação, processalos e
produzir mapas que transmitam de forma adequada a informação geográfica aos seus utilizadores.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this discipline the students are intended to acquire knowledge that enables the correct and informed use of
Cartography and Geographic Information Systems (GIS). They must be able to interpret a map and extract
information about coordinates, bearings and distances, position points knowing these quantities, interpret the
relief
represented using contours, as well as extract terrain profiles. Students are also intended to know how to model
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spatial and non-spatial data in a GIS environment in the context of an application, process the data and produce
maps
that transmit in an appropriate way the geographical information to the map users.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos fundamentais relacionados com Informação Geográfica e Cartografia
1.1 Posicionamento dos dados geográficos
1.2 Projeções cartográficas
1.3 Sistemas de referência
1.4 Fontes de informação cartográfica e geográfica
1.5 Utilização de cartas topográficas
2. O processo cartográfico
2.1 Variáveis visuais
2.2 Fundamentos de teoria da cor
2.3 Princípios de design de mapas
2.4 Generalização cartográfica
3. Sistemas de Informação Geográfica
3.1 Estruturas de dados espaciais
3.2 Bases de dados relacionais
3.3 Modelação de dados espaciais
3.4 Análise espacial
3.5 Cartografia temática em ambiente SIG
6.2.1.5. Syllabus:
1. Fundamental concepts related to Geographical Information and Cartography
1.1 Positioning geographical data
1.2 Cartographic projections
1.3 Reference systems
1.4 Sources of geographic and cartographic information
1.5 Use of topographic maps
2. The cartographic process
2.1 Visual variables
2.2 Fundaments of color theory
2.3 Principles of map design
2.4 Cartographic generalization
3. Geographic Information Systems
3.1 Spatial data structures
3.2 Relational Databases
3.3 Modeling spatial data
3.4 Spatial Analysis
3.5 Thematic cartography in a GIS environment
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para que os alunos adquiram os conhecimentos que lhes permitem utilizar cartografia e informação
geográfica,
começa-se, no Capítulo 1, por ministrar os conceitos fundamentais relacionados com dados geográficos,
nomeadamente o posicionamento na Terra, as projecções cartográficas, os sistemas de referência, as fontes
de
informação geográfica bem como o estudo da utilização de cartas topográficas. No Capítulo 2 são estudados os
aspectos interdisciplinares da Cartografia e dos SIG, em particular os princípios gerais de representação
cartográfica
de dados espaciais. É estudado o processo de generalização cartográfica e a sua importância na
representação de
informação geográfica e integração de dados provenientes de várias fontes e/ou diferentes escalas. No
Capítulo 3 são
estudadas as formas de modelar e estruturar os dados espaciais e não espaciais em ambiente SIG no contexto
de uma
aplicação e são leccionados fundamentos de análise espacial e cartografia temática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
For the students to have the necessary knowledge to use cartography and geographical information the
syllabus
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includes, in Chapter 1, the fundamental concepts related to geographic data, namely positioning at the Earth
surface,
cartographic projections, reference system, sources of geographical information as well as the study of the use
of
topographic maps. In Chapter 2 the interdisciplinary aspects of cartography and GIS are addressed, namely the
general principals of cartographic representation of spatial data. The concept of cartographic generalization is
presented to the students, as well as its importance in the representation of geographical information and
integration
of data with different origins and/or different scales. In Chapter 3 the ways to model and structure spatial and
nonspatial
data in a GIS environment are studied in the context of an application and the fundaments of spatial analysis
and thematic cartography are taught.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos fundamentais são leccionados nas aulas teórico-práticas, juntamente com a resolução de alguns
exercícios para clarificação das matérias. Nas aulas práticas laboratoriais serão resolvidos exercícios
utilizando cartas,
bem como dados geográficos recorrendo a software de CAD e SIG. A avaliação inclui uma componente prática
ea
realização de um exame. A componente prática consiste na realização de um projecto pelos alunos, iniciado
nas aulas
práticas laboratoriais e concluído pelos alunos fora das aulas, e a realização de um relatório expondo todos os
trabalhos executados no âmbito deste projecto. A esta componente prática é atribuída uma cotação que pode
variar
entre 5 e 8 valores. O exame final tem uma cotação que pode variar entre 12 a 15 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The fundamental concepts are taught on the theorico-practical classes, along with the resolution of some
exercises to
clarify the subjects. The laboratorial-practical classes include the resolution of exercises using maps as well as
geographical data within CAD and GIS software. The evaluation includes a practical component and an exam.
The
practical component consist on the execution of a project by the students, initiated in the laboratorial-practical
classes and concluded by the students outside the classes, and the elaboration of the report describing all the
work
developed within the project. To this practical component a maximum grade between 5 and 8 will be assigned.
The
maximum grade assigned to the exam may vary between 12 and 15.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As componentes mais teóricas da unidade curricular serão leccionadas nas aulas teórico-práticas e serão
avaliadas
recorrendo a frequências e/ou exames. Nas aulas práticas laboratoriais são feitos exercícios e trabalhos
práticos, que
permitem aos alunos aplicar os conceitos apreendidos nas aulas teórico práticas. A avaliação das capacidades
que os
alunos adquiriram para implementar na prática as metodologias leccionadas será feita mediante a realização
de um
projecto prático, que implica a escolha das metodologias a aplicar, a sua implementação, bem como a
execução de
um relatório com a descrição de todo o trabalho desenvolvido. A realização do trabalho prático implica
capacidade de
aplicação prática de conhecimentos teóricos, de análise, síntese, comunicação, espírito crítico e aprendizagem
autónoma. A avaliação utilizando uma componente prática e um exame permite assim avaliar os vários
aspectos da
aprendizagem do aluno.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The more theoretical components of the course will be taught in the theorico-pratical classes and will be
evaluated
using frequencies and/or exams. In the laboratorial-practical classes exercises and practical work are
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executed, that
allow the students to apply the concepts learned in the theorico-pratical classes. The evaluation of the skills the
students gained to implement the taught methodologies will be done with a practical project, that requires the
choice
of the appropriate methodologies, their implementation and the elaboration of a report with the description of the
all
work developed. The execution of the practical work involves the capabilities of synthesis and analysis,
communication, problem solving, critic reflection, autonomous learning and practical application of theoretical
knowledge. The evaluation using a practical component and an exam enables the full evaluation of the several
aspects
of the student learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Robinson, A. (1995) Elements of Cartography. John WIley & Sons. New York.
Longley, P., Goodchild, M., Maguire, D., Rhind, D., 2005, Geographic Information Systems and Science. John
Wiley
and Sons, Ltd., Chichester, England.
Instituto Geográfico do Exército (2004) Manual de leitura de cartas.
Joaquim A. Gaspar (2000), Cartas e Projecções Cartográficas. Editora Lidel
Burrough, P., MacDonnell, R., 1998, Principles of Geographical Information Systems. Oxford University Press,
Oxford.
Monmonier, M., 1991, How to Lie with Maps. The University of Chicago Press. Chicago.

Mapa IX - Fotogrametria / Photogrammetry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Fotogrametria / Photogrammetry
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gil Rito Gonçalves - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos dominem os métodos, as tecnologias e as técnicas práticas fotogramétricas de
extracção de
informação geo-espacial a partir de imagens obtidas por sensores ópticos colocados, quer no espaço
(aeronaves e
satélites) quer no solo. É dada uma ênfase particular ao caso das fotografias métricas verticais e aos princípios
da
fotogrametria analítica. No final serão abordados de uma forma muito geral os principais sistemas de detecção
remota
e a exploração topo-cartográfica de imagens de satélite de alta resolução.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This discipline is intended to give to the students the basic knowledge how to use the methods and the
techniques for
extracting geo-spatial information from optical sensors, which can be located either in the space (aerial
photogrammetry) or in the earth surface (terrestrial photogrammetry). A particular emphasis is given to the
case of
vertical images and to the principles of analytical photogrammetry. Finally, the main procedures of manual
extraction
of topographic information from stereo images will be addressed and the basic principles of remote sensing
from
satellite images will be studied.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Princípios básicos de fotogrametria.
2. Câmaras e outros dispositivos de captação de imagens
3. Visão estereoscópica e paralaxe
4.Orientação analítica de Fotografias Métricas
5.Triangulação Fotogramétrica
6. Ortofotografia
7. Planeamento e Execução de Projectos Fotogramétricos
8. Elementos de Detecção Remota
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introductory concepts
2. Photogrammetric imaging systems
3. Parallax and stereo viewing
4. Analytical Image Orientation
5. Photogrammetric Aerotriangulation
6. Orthophoto
7. Project planning
8. Basic concepts of Remote Sensing
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para que os alunos adquiram os conhecimentos e dominem as técnicas que lhes permitem extrair informação
geoespacial
a partir de imagens adquiridas por sensores de imageamento são abordados nos conteúdos programáticos as
questões relacionadas com os princípios básicos da fotogrametria (capítulo 1), das câmaras fotográficas
(capítulo 2) e
da visão estereoscópica (capítulo 3) utilizada nos aparelhos digitais de restituição fotogramétrica (Softcopy
Stereo
Plotting). Dado que a fotogrametria desempenha um papel fundamental na produção de informação geoespacial
é
imperativo que nos dias de hoje os estudantes desta disciplina
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The more theoretical components of the course will be taught in the theorico-pratical classes and will be
evaluated
using midterm exams and/or a final exam. In the laboratorial-practical classes exercises and practical work are
executed, that allow the students to apply the concepts learned in the theorico-pratical classes. The evaluation
of the
skills the students gained to implement the taught methodologies will be done with labs, that requires the choice
of
the appropriate methodologies, their implementation and the elaboration of a report with the description of the all
developed work. The execution of the labs involves the capabilities of synthesis and analysis, communication,
problem solving, critic reflection, autonomous learning and practical application of theoretical knowledge. The
evaluation using a practical component and an exam enables the full evaluation of the several aspects of the
student
learning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos fundamentais são leccionados nas aulas teórico-práticas, juntamente com a resolução de alguns
exercícios para clarificação das matérias. Nas aulas práticas laboratoriais serão resolvidos exercícios
utilizando
estereorestituidores digitais. A avaliação inclui uma componente prática e a realização de um exame. A
avaliação
inclui uma componente prática e a realização de um exame. A componente prática consiste na realização de um
projecto pelos alunos, iniciado nas aulas práticas laboratoriais e concluído pelos alunos fora das aulas, e a
realização
de um relatório expondo todos os trabalhos executados no âmbito deste projecto. A esta componente prática é
atribuída uma cotação que pode variar entre 3 e 7 valores. O exame final tem uma cotação que pode variar
entre 13 a
17 valores.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The fundamental concepts are taught on the theorico-practical classes, along with the resolution of some
exercises
and tutorials to clarify the subjects. The laboratorial-practical classes include the resolution of exercises and
labs
using softcopy workstations and stand-alone photogrammetric software. The evaluation includes a practical
component and an exam. The practical component consist on the execution of small labs by the students,
initiated in
the laboratorial-practical classes and concluded by the students outside the classes, and the elaboration of the
report
describing all the work developed within the labs. To this practical component a maximum grade between 3 and
7
will be assigned. The maximum grade assigned to the exam may vary between 13 and 17.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As componentes mais teóricas da unidade curricular serão leccionadas nas aulas teórico-práticas e serão
avaliadas
recorrendo a frequências e/ou exames. Nas aulas práticas laboratoriais são feitos exercícios e trabalhos
práticos, que
permitem aos alunos aplicar os conceitos apreendidos nas aulas teórico práticas. A avaliação das capacidades
que os
alunos adquiriram para implementar na prática as metodologias leccionadas será feita mediante a realização
de
pequenos projectos práticos (Labs), que implica a escolha das metodologias a aplicar, a sua implementação,
bem
como a execução dum relatório com a descrição de todo o trabalho desenvolvido nesse Lab. A realização dos
trabalhos práticos implica capacidade de aplicação prática de conhecimentos teóricos, de análise, síntese,
comunicação, espírito crítico e aprendizagem autónoma. A avaliação utilizando uma componente prática e um
exame
permite assim avaliar os vários aspectos da aprendizagem do aluno.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The more theoretical components of the course will be taught in the theorico-pratical classes and will be
evaluated
using midterm exams and/or a final exam. In the laboratorial-practical classes exercises and practical work are
executed, that allow the students to apply the concepts learned in the theorico-pratical classes. The evaluation
of the
skills the students gained to implement the taught methodologies will be done with labs, that requires the choice
of
the appropriate methodologies, their implementation and the elaboration of a report with the description of the all
developed work. The execution of the labs involves the capabilities of synthesis and analysis, communication,
problem solving, critic reflection, autonomous learning and practical application of theoretical knowledge. The
evaluation using a practical component and an exam enables the full evaluation of the several aspects of the
student
learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Gonçalves, G, (2010). Elementos de Fotogrametria Analítica. FCTUC
Paul R Wolf and Bon A. Dewitt. Elements of Photogrammetry with applications in GIS., 3rd edition, 2004,
McGrawHill. ISBN 007-123689-9

Mapa IX - Geodesia / Geodesy
6.2.1.1. Unidade curricular:
Geodesia / Geodesy
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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João Fernandes - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos elementares de geodesia física e geométrica e a sua
interacção com outras ciências. A noção de sistema de referência geodésico deve ser apreendida de forma
sólida, tal como as transformações entre diferentes sistemas de referência, dado que se tratam de
conceitos recorrentes nas outras disciplinas da especialidade. Os alunos devem conhecer e compreender
os conceitos básicos do desenho, observação, cálculo e compensação de redes geodésicas (planimétricas,
altimétricas e tridimensionais), tanto no aspecto teórico como prático. É feita ainda uma aplicação de
técnicas geodésicas ao controlo de deformações nas áreas da Engenharia Civil e das Ciências da Terra,
nomeadamente no controlo de deformações de grandes obras de Engenharia, como barragens e pontes, e
no estudo do movimento de placas tectónicas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course it’s supposed that the students acquire the fundamental concepts of physical and geometric
geodesy. By this reason the reference systems and the mutual transformation is a fundamental point
addressed in this course. On the other hand it’s supposed that the students get skill on this in order to use
it in geodetical studies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. História da Geodesia
1.1. Relação da Geodesia com outras disciplinas
1.2. Figura da Terra
2. Sistemas de referência geodésicos
2.1. Planimétricos, altimétricos e tridimensionais
2.2. Transformação entre sistemas de referência
3. Redes Geodésicas
3.1. Planimétricas, altimétricas e tridimensionais
3.2. Desenho e observação
3.3. Cálculo e compensação
4. Controlo de deformações por métodos geodésicos
4.1. em obras de Engenharia
4.2. nas Ciências da Terra
6.2.1.5. Syllabus:
1. History of the Geodesy
1.1. Connection between the geodesy and other disciplines
1.2. Earth’s shape
2. Reference systems
2.1. Planimetry, altimetry and 3D
2.2. System transformations
3. Geodetical networks
3.1. Planimetry, altimetry and 3D
3.2. Observations
3.3. Compensation
4. Deformations control
4.1. Engineering projects
4.2. in earth sciences
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Entende-se que os conceitos aqui apresentados dão ao aluno uma preparação introdutória à geodesia e
seus fundamentos. Em particular o aluno fica habilitado para abordar disciplinas mais avançadas como a
Geodesia Física e Espacial.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
We think that the propose syllabus aims to give to the students necessary knowledge and competences for
an introduction to Geodesy. In particularly, these syllabus make possible to the students have future and
deeper courses in Geodesy.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos teóricos fundamentais apresentados nas aulas teóricas serão acompanhados da resolução de
problemas práticos, bem como da utilização de equipamento e software de sistemas globais de
posicionamento por satélite. Os alunos realizarão um projecto de forma a porem em prática os
conhecimentos adquiridos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The main theoretical concepts are exposed in lecturers, in parallel with solving exercises in the classroom.
The students are supposed to make a practical project.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tratando-se de uma cadeira com uma componente que visa aplicação num projecto prático, a cadeira tem
que ser orientada no equilíbrio entre aulas teóricas e o trabalho de campo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a discipline with that aims the application in practice of the theoretical concepts, this obliges a
balance between the acquisition of the theoretical concepts and the practical application of them.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Geodesy for the Layman. 1984. Washington, DC: Defense Mapping Agency.
Online at: http://www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/Geodesy4Layman/TR80003A.HTM.
Geodesy: The Concepts, Vanicek, P., and E.J. Krakiwsky . Elsevier
Science Pub Co; 3rd reprint 1996 edition (November 1, 1986).

Mapa IX - Topografia Aplicada / Applied Surveying
6.2.1.1. Unidade curricular:
Topografia Aplicada / Applied Surveying
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cidália Maria Parreira da Costa Fonte - 67,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(nenhum)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
(none)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos consolidem e aprofundem os conhecimentos na área da Topografia, com ênfase na
componente prática e nas aplicações. A realização de levantamentos topográficos será abordada de uma
forma
completa, desde o planeamento dos trabalhos de campo até à elaboração de uma planta topográfica utilizando
um
programa de CAD ou SIG. Serão realçadas as questões práticas e o ajustamento rigoroso utilizando o Método
dos
Mínimos Quadrados. O recurso aos sistemas de posicionamento global GNSS será também abordado. Os
alunos
deverão ainda saber implantar uma obra de engenharia no terreno a partir do projecto e efectuar o controlo de
estruturas por métodos topográficos / geodésicos.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This discipline pretends to consolidate and deepen the students’ knowledge in the area of Surveying, with
emphasis
on the practical component and applications. A complete approach to the topographic surveys is made; starting
in the
planning phase until the preparation of topographic maps using CAD or GIS software. Emphasis will be given to
the
practical aspects and the adjustment of observations using Least Squares. The use of the GNSS to perform
topographic surveys will also be addressed. The students will learn how to implant an engineering structure on
the
terrain using the information available in a project and perform the monitoring of structures using topographic /
geodetic methods.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Levantamentos topográficos
1.1. Georreferenciação de levantamentos
1.2. Execução de levantamentos
1.3. Processamento de dados
1.4. Traçados de plantas topográficas em software de CAD ou SIG
1.5. Levantamentos de precisão
2. Ajustamento de observações topográficas
2.1. Teoria de erros
2.2. Método dos Mínimos Quadrados
2.3. Aplicação do Método dos Mínimos Quadrados a problemas da Topografia
3. Apoio à Engenharia
3.1. Implantação de projectos
3.2. Acompanhamento de construções
3.3. Monitorização de estruturas
6.2.1.5. Syllabus:
1. Topographic surveys
1.1. Surveys georreferencing
1.2. Execution of surveys
1.3. Data processing
1.4. Tracing topographic maps using CAD or GIS software
1.5. Precision surveys
2. Adjustment of topographic surveys
2.1. Error theory
2.2. Least squares adjustment
2.3. Application of least squares adjustment to surveying problems
3. Surveying for Engineering
3.1. Implantation of engineering projects
3.2. Monitoring in the construction phase
3.3. Monitoring of structures
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo de consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos na área da Topografia está presente nos
vários
tópicos dos conteúdos programáticos. No Capítulo 1 faz-se uma abordagem completa da execução de
levantamentos
topográficos com métodos clássicos (usando estações totais e níveis) e com receptores GNSS. São estudadas
as
questões relacionadas com a georreferenciação dos dados, execução prática dos levantamentos,
processamento dos
dados e sua introdução num software CAD ou SIG que permita preparar saídas gráficas. No final deste capítulo
são
ainda analisados os aspectos relevantes para a execução de levantamentos de precisão. No Capítulo 2 é
estudado o
ajustamento rigoroso de observações recorrendo ao Método dos Mínimos Quadrados e sua aplicação a
problemas no
âmbito da Topografia. Por fim, no Capítulo 3, são abordadas as vertentes da Topografia associadas à
construção de
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obras, nomeadamente a sua implantação, acompanhamento da construção e monitorização das estruturas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The aim of consolidating and deepening of the students’ knowledge in the area of Surveying is present in all
topics of
the syllabus. In Chapter 1 a complete study of the execution of topographic surveys is done, with classic
methodologies (using total stations and levels) and with GNSS receivers. The aspects related to data
georreferencing,
practical execution of the surveys, data processing and the inclusion of data in a CAD or GIS software, enabling
the
preparation of graphical layouts, are studied. At the end of this chapter the relevant aspects related to the
execution of
precision surveys are analyzed. In Chapter 2 the rigorous adjustment of observations using the Least Squares
Adjustment is studied, as well as its application to Surveying problems. At last, in Chapter 3, the aspects of
Surveying
related to the construction works are addressed, namely the implantation of structures, their monitoring during
construction and during the life span of the structure.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os conceitos fundamentais são leccionados nas aulas teórico-práticas, juntamente com a resolução de alguns
exercícios para clarificação das matérias. Nas aulas práticas laboratoriais serão dadas aulas de campo para
execução
dos trabalhos práticos previstos na disciplina. A avaliação inclui uma componente prática e a realização de um
exame. A componente prática consiste na realização de um trabalho pelos alunos, que inclui trabalho de campo,
realizado nas aulas práticas laboratoriais, uma componente de trabalho de gabinete, que envolve a execução de
todos
os cálculos necessários e inserção da informação num sistema CAD ou SIG, e a realização de um relatório
expondo
todos os trabalhos executados. A esta componente prática é atribuída uma cotação que pode variar entre 5 e 8
valores.
O exame final tem uma cotação que pode variar entre 12 a 15 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The fundamental concepts are taught in the theorico-practical classes, along with the resolution of some
exercises to
clarify the subjects. The laboratorial-practical classes are used to make the field work necessary to the
practical
project. The evaluation includes a practical component and an exam. The practical component consist on the
execution of a practical work by the students, that includes field work, made during the laboratorial-practical
classes,
office work, that involves the execution of all calculations necessary and the inclusion of the data collected in a
CAD
or GIS software, and the elaboration of the report describing all the work developed. To this practical component
a
maximum grade between 5 and 8 will be assigned. The grade assigned to the exam may vary between 12 and
15.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As componentes mais teóricas da unidade curricular serão leccionadas nas aulas teórico-práticas e serão
avaliadas
recorrendo a frequências e/ou exames. Nas aulas práticas laboratoriais são feitos exercícios e trabalhos
práticos, que
permitem aos alunos aplicar os conceitos apreendidos nas aulas teórico práticas. A avaliação das capacidades
que os
alunos adquiriram para implementar na prática as metodologias leccionadas será feita mediante a realização
de um
projecto prático, que implica a escolha das metodologias a aplicar, a execução de trabalhos de campo e de
gabinete,
bem como a execução de um relatório com a descrição de todo o trabalho desenvolvido. A realização do
trabalho
prático implica capacidade de aplicação prática de conhecimentos teóricos, de análise, síntese, comunicação,
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espírito
crítico e aprendizagem autónoma. A avaliação utilizando uma componente prática e um exame permite assim
avaliar
os vários aspectos da aprendizagem do aluno.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The more theoretical components of the course will be taught in the theorico-pratical classes and will be
evaluated
using frequencies and/or exams. In the laboratorial-practical classes exercises and practical work are
executed, that
allow the students to apply the concepts learned in the theorico-pratical classes. The evaluation of the skills the
students gained to implement the taught methodologies will be done with a practical project, that requires the
choice
of the appropriate methodologies, the execution of field and office work, as well as the elaboration of a report
with
the description of the all work developed. The execution of the practical work involves the capabilities of
synthesis
and analysis, communication, problem solving, critic reflection, autonomous learning and practical application of
theoretical knowledge. The evaluation using a practical component and an exam enables the full evaluation of
the
several aspects of the student learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Shepherd, F. (1987), Advanced Engineering surveying: problems and solutions. Edward Arnold, London.
Anderson, J., Mikhail, E. (1998), Surveying-Theory and Practice, McGraw-Hill.
Davis, R., Foote, F., Anderson, J., Mikhail, E. (1981), Surveying-Theory and Practice, McGraw-Hill.
Cooper, M. (1987), Control Surveys in Civil Engineering. Collins Professional and Technical Books
Leick. A. (2004) GPS satellite surveying. 3rd Edition. John Wiley.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
Pretendendo satisfazer a mudança de paradigma subjacente ao processo de Bolonha – de um modelo baseado
na transmissão de conhecimentos para um modelo baseado no desenvolvimento de competências – as
metodologias de ensino empregues, procurando incentivar a participação ativa dos estudantes no processo de
aprendizagem, são orientadas para a resolução, por parte daqueles, de problemas de cariz prático. Nas
unidades curriculares que se justifique inclui-se, na metodologia de ensino e na avaliação, a realização e
apresentação de trabalhos e, no caso das unidades curriculares dos dois últimos anos, de projetos. Esta é uma
forma de integrar os conhecimentos, de lidar com situações complexas, de aprender a desenvolver soluções,
de incentivar um pensamento crítico e de reforçar, entre outras, as competências de autoaprendizagem, por via
da reflexão e da busca de fontes de informação, e a capacidade de discutir os problemas, nas suas diferentes
perspetivas, com os seus pares ou com terceiros.
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
With the purpose of fulfilling the change of paradigm underlying the Bologna process – to switch from a model
based in the transmission of knowledge to another centered in the development of skills – the used teaching
methodologies, aiming at stimulating the active participation of the students in the learning process, are oriented
to the resolution, by students, of problems of practical nature. In those curricular units where it is considered
reasonable, the elaboration and presentation of works and, in the case of the curricular units of the last two
years, of projects, are included in the evaluation and teaching methodologies. This is a way to integrate
knowledge, to handle complex situations, to learn the development of solutions, to stimulate criticism and to
strengthen, among others, the learning skills, through the reflection and the search of information sources, and
the capability of discussing problems, from their different perspectives, with peers or with third-parties.
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Quando da adequação do plano de estudos da antiga licenciatura ao mestrado integrado, optou-se por fazer
uma estimativa das horas de trabalho necessárias ao estudante em cada unidade curricular, e dos
correspondentes ECTS, com base na experiência acumulada na lecionação das unidades curriculares afins da
antiga licenciatura, traduzida pelos resultados de um inquérito feito aos docentes do DEC e, também, tendo em
conta os resultados de um inquérito aos estudantes.
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Sendo aquele esforço dependente de muitos fatores, uns intrínsecos aos próprios estudantes e outros
associados aos conteúdos programáticos das unidades curriculares e ao modo como se processa a sua
lecionação e a própria avaliação, é muito importante que a estimativa desse esforço seja feita periodicamente,
recorrendo a inquéritos. Os resultados obtidos nos inquéritos pedagógicos evidenciam que os estudantes
consideram que a carga de trabalho na maioria das unidades curriculares é adequada ou moderadamente
pesada.
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
When the curricular plan of the former graduate degree was adapted to the Integrated Master, it was decided to
make an estimate of the working hours required for the student to get approval in each curricular unit, and the
corresponding ECTS, based on the experience acquired in teaching similar curricular units of the former study
plan and expressed through the results of an enquiry to the teachers of the DEC, and also taking into
consideration the results of an enquiry to the students.
As that effort depends on a number of factors, some intrinsic to the individual students and some related to the
programmatic contents of the curricular units and to the teaching and evaluation methodologies, it is very
important that the estimate of that effort is made periodically, by mean of enquiries. The results obtained with
the pedagogical enquiries reveal that the students consider that the amount of work in most curricular units is
adequate or moderately heavy.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.
Em cada semestre, e antes das aulas se iniciarem, o Coordenador do Curso reúne com os docentes
responsáveis das unidades curriculares dos diferentes anos. Um dos aspetos em discussão relaciona-se com
a avaliação de cada uma das unidades curriculares, nomeadamente sobre o modo como ela será realizada
(avaliação contínua ou só exame final) e como deverão ser programadas as diferentes atividades
(trabalhos/projetos, testes, frequências) ao longo do semestre. O modo de avaliação é definido tendo sempre
presente os objetivos de aprendizagem da unidade curricular e, por isso, muitas das unidades curriculares do
5º ano têm um importante módulo de Projeto, com o qual se pretende que os estudantes integrem e articulem
os conhecimentos parcelares adquiridos em unidades curriculares a montante.
A opinião dos alunos sobre a clareza e a adequação dos métodos e critérios de avaliação aos objetivos de
aprendizagem das unidades curriculares é obtida nos inquéritos pedagógicos.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
Each semester and before the start of classes, the Course Coordinator meets with the teachers responsible for
the curricular units of the different years. One of the aspects to be discussed is the evaluation methodology for
each curricular unit, namely the way in which it will be applied (continuous evaluation or final exam) and how
should the different involved activities (reports, projects, tests) be programmed throughout the semester. The
evaluation process is defined having in mind the learning objectives of the curricular unit and thus many 5th
term units have an important Project module intended for integrating and combining the different knowledge and
concepts that the students acquired in curricular units of previous years.
The students’ opinion on the clarity and adequacy of the evaluation methods and criteria regarding the learning
objectives of the curricular unit is obtained in the pedagogic enquiries.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Um modo como se procura promover a integração dos estudantes na investigação científica é através do seu
contacto com Unidades e Centros de investigação e a sua progressiva participação em equipas e projetos de
investigação. Este contacto e esta participação acontecem porque as componentes teórica, teórico-prática e
laboratorial das unidades curriculares, especialmente as dos dois últimos anos do ciclo de estudos, se realizam
frequentemente no contexto dos diversos Centros de Investigação em que estão envolvidos os docentes do
departamento.
Uma maior divulgação do conhecimento do que se produz na Universidade daí resultante é fundamental para o
desenvolvimento da curiosidade e questionamento científicos.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
One of the ways through which the integration of students in scientific research activities is stimulated is by
putting them in contact with the Research Units and Centers and encouraging them to increasingly participate in
teams and research projects. This contact and this participation happens because the theoretical, theoreticalpractical and laboratorial components of the curricular units, especially those of the second study cycle, often
occur within the context of the various Research Centers to which most parto of the academic staff of the
Department belong.
A wider transfer of the knowledge produced at the University and resulting from that is essential to stimulate
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the curiosity and the scientific questioning.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2008/09

2009/10

2010/11

N.º diplomados / No. of graduates

129

70

90

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

17

9

17

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

28

21

23

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

34

11

22

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

50

29

28

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades
curriculares.
As áreas de Física e Química, concentradas no 1ºano do curso, são as que apresentam maior insucesso
escolar (perto de 80%), refletindo, seguramente, a insuficiente preparação adquirida pelos estudantes no
Ensino Secundário. Recorde-se que, nos últimos anos, as disciplinas de Física e Química não foram
obrigatórias para o acesso a Engenharia Civil na UC, passando a sê-lo a partir de 2012.
Nas unidades curriculares correspondentes às diferentes áreas científicas específicas de Engenharia Civil não
se nota grandes diferenças, quer no que respeita às taxas de aprovação quer, sobretudo, às notas obtidas
pelos estudantes. As diferenças verificam-se, em todas as áreas científicas, entre as unidades curriculares do
tronco comum e as do 5º ano. Nestas é maior a taxa de aprovação e as notas são, em média, 2 a 3 valores
superiores. A maturidade dos alunos finalistas e o menor tamanho das turmas, possibilitando uma maior
interação com os docentes, são razões prováveis para que isto aconteça.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular
units.
The areas of Physics and Chemistry, in the 1st term of the Course, are those with the highest unsuccess rate,
surely a consequence of the insufficient preparation acquired at Secondary School. One must recall that these
subjects have not been mandatory for the application to the UC’s Civil Engineering Course, in the last years,
though they will be from 2012 on.
No significant differences are noticeable in the curricular units of the specific areas of Civil Engineering, both in
the approval rates and grades obtained by the students. The most significant differences occur, from all the
scientific areas, in the units of the common branch (terms 1-4) of the Course and those of the 5th term. In these,
the approval rate is higher and the grades are 10 to 15% (on a scale of 100) higher, in average, than those of the
common branch. The maturity of last year students and the smaller size of the classes, allowing for a closer
interaction with the teachers, are most likely the causes for that.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.
Quando detetadas anomalias ou taxas anormalmente altas de insucesso em algumas unidades curriculares, o
Coordenador do Curso começa por, em conjunto com os docentes responsáveis, tentar identificar as causas.
Estas podem ser exógenas ou endógenas. No primeiro caso, como acontece com lacunas de preparação com
que os estudantes ingressam no curso, nomeadamente nas áreas científicas de Física e Química, têm sido
ministradas horas de aulas suplementares, no início dos semestres, a fim de tentar minimizar essas
insuficiências. As causas endógenas podem ter a ver com vários fatores, tais como períodos de sobrecarga de
avaliações, inadequação do ritmo letivo ou desfasamento entre aulas teóricas e práticas. Estas situações
tentaram ser atalhadas, em boa medida, na reforma curricular de 2007, mas subsistem casos pontuais, que
procuram ser solucionados caso a caso e a curto prazo ou, envolvendo intervenções mais profundas, são alvo
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de reflexão com vista à próxima revisão do plano de estudos.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
When abnormal situations or unexpectedly low grades are detected, the Coordinator of the Course starts by,
together with the responsible teachers, trying to identify the causes for that. These may be either of an external
or internal nature regarding the Course. In the former, as is the case with insufficient previous knowledge of
students when they are admitted additional lectures have been taught, on a voluntary basis and in the beginning
of the semesters, in an attempt to minimize those weaknesses. The internal causes may have to do with a
number of factors, such as overconcentration of evaluation events in specific periods, inadequacy of the
scholar rhythm or the overlap between theoretical and practical classes. Occasional situations are addressed
on a case-by-case and short term basis or, when a deeper approach is required, they are discussed by the
Scientific Committee, considering possible corrective provisions in the future review of the study plan.

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 w ith the study cycle area

0

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

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates
that obtained employment until one year after graduating

0

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do
ciclo de estudos e respectiva classificação.
Os docentes do DEC integram os seguintes Centros de Investigação:
CEMUC – Centro de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra (Excelente)
CICC – Centro de Investigação em Ciências da Construção (Bom)
CIEC – Centro de Investigação em Engenharia Civil (Bom)
IMAR – Centro do Mar e do Ambiente (área científica da Linha HyWaRe - Hydraulics and Water Resources:
Engenharia Civil – Hidráulica e Recursos Hídricos) (Muito Bom)
INESC – Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (Muito Bom)
ISISE – Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering (Muito Bom)
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
The DEC teachers are members of the following Research Centers:
CEMUC – Centre for Mechanical Engineering of the University of Coimbra (Excellent)
CICC – Centre for the Research in Construction Sciences (Good)
CIEC – Centre for the Research in Civil Engineering (Good)
IMAR –Marine and Environment Centre (scientific area of Research line HyWaRe - Hydraulics and Water
Resources: Civil Engineering – Hydraulics & Water Res.) (Very Good)
INESC – Institute for Engineering Systems and Computers (Very Good)
ISISE – Institute for Sustainability and Innovation in Structural Engineering (Very Good)
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.
202
7.2.3. Outras publicações relevantes.
20 livros da autoria ou co-autoria de docentes do DEC;
63 capítulos de livros da autoria ou co-autoria de docentes do DEC;
35 livros de actas de eventos nacionais e internacionais editados por docentes do DEC;
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761 artigos em actas de eventos nacionais e internacionais, da autoria de docentes do DEC;
44 publicações de outros tipos (relatórios técnicos, números especiais de revistas, artigos, SCOPUS, etc).
A inexistência de informação sistemática relativa a estes indicadores de produção, obrigou a uma recolha de
informação junto dos docentes do DEC, à qual uma parte não conseguiu responder em tempo útil. Por isso, eles
constituem apenas uma fração da produção efetiva. Os relatórios técnicos, nomeadamente, traduzem-se
seguramente por centenas, repartidos pela Faculdade e pelas entidades de interface com a sociedade civil
geralmente utilizadas pelos docentes do DEC: ACIV, ITeCons e IPN.
7.2.3. Other relevant publications.
During the period under evaluation, the following scientific, technical and pedagogic production indicators are
worthy of notice:
20 books authored or co-authored by DEC teachers;
63 chapters of books authored or co-authored by DEC teachers;
35 proceedings of national or international events, edited by DEC teachers;
761 papers in proceedings of national or international events authored or co-authored by DEC teachers;
44 publications of other types (technical reports, special issues of journals, SCOPUS papers, etc).
Since there is no systematic record of these production indicators, a survey was carried out to all DEC
teachers, but not all answered in time for this report. Therefore, the figures underestimate the actual production.
Technical reports, for instance, surely amount to hundreds, shared between the Faculty and the civil society
interface associations where the DEC teachers usually collaborate: DEC; ITeCons and IPN.
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
È grande a prestação de serviços ao exterior do Departamento de Engenharia Civil, com o consequente
impacto na valorização e no desenvolvimento económico. Esses serviços cobrem uma grande diversidade de
áreas, relacionadas com as competências específicas de cada docente ou grupo, e são prestados a uma
grande variedade de entidades públicas e privadas: empresas de construção, associações empresariais,
indústrias conexas (cimentos, aços e outros produtos para construção, etc), autarquias e empresas
municipais, grandes empresas (EDP, Brisa, Martifer), sector empresarial do Estado (Estradas de Portugal,
Águas do Mondego, Águas de Trás-Os-Montes e Alto Douro, ANA, etc.), para além de particulares. A natureza
do serviço prestado também varia, podendo tratar-se de desenvolvimento de produto, assessoria técnica,
controle de qualidade, peritagem judicial, etc.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The Department of Civil Engineering holds a top position at the University of Coimbra, concerning the volume of
financial resources captured through services to the community. These services cover a wide range of areas,
related to the specific competences of each teacher or group, and are paid to a variety of public and private
entities: construction companies, business associations, related industries (cements, steels and other
construction products, etc.), municipal authorities and companies, corporations (EDP, Brisa, Martifer), public
entrepreneurial sector (Estradas de Portugal, Águas do Mondego, Águas de Trás-Os-Montes e Alto Douro, ANA,
etc.), besides private entities. The nature of the services provided also varies from case to case and it may
consist of product development, technical assessment, quality control, expertise for legal effects, etc.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
As relações e parcerias científicas e tecnológicas do DEC com entidades nacionais e internacionais são
diversificadas, tanto a nível institucional quanto por iniciativa individual dos docentes. Alguns dos centros de
investigação onde se enquadram os docentes do DEC são de natureza multi-institucional (IMAR, INESC, ISISE),
enquanto outros incluem entre os seus membros investigadores de um grande número de escolas. Há
participação em parcerias internacionais importantes, como o Programa MIT-Portugal ou um recém-lançado
Mestrado Erasmus-Mundos, em colaboração com outras 6 universidades europeias. O volume de projectos de
investigação em curso, com participação financeira ou gestão do DEC-FCTUC ascende a mais de 9 milhões de
euros dos quais uma parte significativa são projectos europeus. Vários docentes do DEC têm participações
activas em Acções COST e em organismos (CIB, ECCS, RILEM, ...) que têm resultado em publicações,
parcerias bi- ou multi-laterais e outras iniciativas conjuntas.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
DEC scientific and technological relations and partnerships with national and international entities are varied,
both at institutional level and by teachers’ own private initiative. Some of the research centers with collaboration
by DEC teachers are of a multi-institutional nature (IMAR, INESC, ISISE), while others include in its staff
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researchers from a large number of schools. There is wide participation in important international partnerships,
such as the MIT-Portugal Program or the recently launched Erasmus-Mundus Master program, together with
another 6 European universities. The volume of ongoing research projects with budget participation or under
DEC-FCTUC management amounts to 9 million Euros, an important part of which cooresponds to European
Projects. Various DEC teachers have an active participation in COST Actions and in organisations (CIB, ECCS,
RILEM) which have resulted in publications, bi- or multi-lateral partnerships and other joint initiatives.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A monitorização das atividades científicas é primariamente conduzida pelos Centros de Investigação nos quais
os docentes se integram, uma vez que o seu conhecimento é de importância primordial para a autoavaliação e
classificação dos mesmos. Essa monitorização é também importante para a avaliação de desempenho por
ponderação curricular dos docentes da Universidade de Coimbra, que, em cumprimento do Regulamento
398/2010, publicado em DR a 5 de Maio de 2010, está a ser aplicada.
A nível do DEC e da FCTUC, é aplicada há vários anos uma grelha de descriminação positiva, que visa
estimular a quantidade e qualidade da produção científica, nomeadamente tendo em conta os indicadores
internacionalmente reconhecidos (publicações em revistas com arbitragem, fatores de impacto, citações, etc.).
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The monitoring of scientific activities is primarily carried out by the Research Centers to which the teachers
belong, because this information is of utmost importance to the self-evaluation and the rating of the centers.
This monitoring is also important to the curricular assessment of the technical, scientific and pedagogical
production of the teachers at the University of Coimbra, in accordance to the Regulation 398/2010, published in
May 5, 2010, in the official government journal.
At DEC and FCTUC level, a score grid has been used for several years, aiming at stimulating the quantity and
quality of the scientific production, namely accounting for the internationally acknowledge indicators (papers in
peer-review journals, impact factors, citations, etc.).

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.
Como já se referiu em 7.2.4, é grande a prestação de serviços do DEC ao exterior. Essa prestação é feita
mediante protocolos celebrados diretamente com as entidades parceiras ou por via da ACIV (Associação Para
o Desenvolvimento da Engenharia Civil), do ITeCons (Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico
em Ciências da Construção) ou do IPN (Instituto Pedro Nunes), entidades de interface do Departamento de
Engenharia Civil e da Faculdade com a Sociedade. Os serviços prestados são de diversas naturezas:
assessoria técnica, peritagens, monitorização de estruturas, diagnóstico e reabilitação, formação avançada. A
formação compreende cursos conferentes de grau (mestrados de formação avançada e doutoramentos) ou
não (cursos de pós-graduação, cursos de especialização, etc.). Os recursos gerados por via da prestação de
serviço representam uma fração relevante do orçamento anual do Departamento.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
As previously mentioned in 7.2.4, there is an intense activity of services to the community at DEC. These
services are carried out either within protocols celebrated directly with the partner entities or through ACIV
(Association for the Development of Civil Engineering), ITeCons (Institue for the Research and Technologic
Development in Construction Sciences) or IPN (Pedro Nunes Institute), interface entities of DEC and FCTUC
with Society. Services are of a varied nature: technical assessment, consultancy, structural monitoring,
assessments and rehabilitation, advanced training. The training may consist of courses providing an academic
degree (MSc and PhD courses) or not (post-graduation courses, specialization courses, etc). The income
provided by services carried out to Society represent a significant share of the annual budget of the
Department.
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,
desportiva e artística.
Não são apenas os docentes, com os seus trabalhos de investigação científica e as suas prestações de
serviço ao exterior, que têm possibilitado ao DEC contribuir para o real desenvolvimento do Pais. Também os
estudantes o têm possibilitado. Com efeito, nos 40 anos que o curso tem na Universidade de Coimbra, já
milhares de Licenciados e Mestres se formaram, ocupando, muitos deles, lugares importantes na
Administração Pública, Central e Local, e no mundo empresarial, fazendo com que o DEC esteja profundamente
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ligado à Comunidade.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
The contribution of DEC to the present development of the country is not only of teachers, with their scientific
research work and services provided to Society. DEC Students have also contributed to that. In fact, during the
almost 40 years since which the Civil Engineering course exists at the University of Coimbra, thousands of
students concluded their degrees, sometimes holding important jobs in Central or Local Public Administration
and in the entrepreneurial world, thus strongly linking DEC to the Community.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.
A UC mantém, atualizada, a sua página http://www.uc.pt a partir da qual se encontra informação detalhada
sobre a instituição, unidades orgânicas e serviços. Em http://apps.uc.pt/courses/pt/index, há informação sobre
os cursos da UC e seu plano de estudos. Em http://www.uc.pt/candidatos e http://www.uc.pt/academicos, é
dada informação atualizada sobre candidaturas e gestão académica, respetivamente, procurando-se, cada vez
mais, que um acesso virtual que facilite o contacto com os serviços académicos.
Em https://inforestudante.uc.pt e https://infordocente.uc.pt, estudantes e docentes têm acesso a informação
detalhada sobre aspetos fundamentais para o processo de ensino aprendizagem, como sumários, material
pedagógico, fóruns de discussão, avaliações, calendário e horário escolares, avisos vários, avaliação da
qualidade pedagógica.
Um vídeo e uma nota na página da UC constituem uma atualização e chamada de atenção permanente para
informações que a instituição pretende divulgar.
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.
The communication strategy of DEC with the outside has been framed by that of the University of Coimbra (UC),
in general, and is essentially based on the three vectors quality/credibility/tradition of the UC. The press has
been the most frequently used media, besides DEC’s own IT platforms, such as the institutional website of DEC,
which has been playing a relevant role in the international attraction of applicants. The Academic Association
and its students’ groups have also played a relevant role in this dissemination of information. However, it is
believed that the present situation of strong competition of Civil Engineering courses for new students,
combined with the rising unemployment among engineers, caused by the activity break in the Construction
Industry, will require a substantial increase in the investment on promotion, as well as the use of new methods
such as direct contact.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students

5.8

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

6.7

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

1.5

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
O curso é abrangente, de banda larga, com representação significativa de todos os domínios de intervenção,
científicos e tecnológicos, que caracterizam a profissão de Engenheiro Civil, sendo da responsabilidade de um
Departamento que hoje é reconhecido, pelos pares e pela Sociedade, como uma das Escolas de referência na
área, em Portugal.
Existe um Intenso contacto multidisciplinar com outros percursos académicos, em consequência das
características peculiares da cidade e da vida académica de Coimbra, que abrem o espírito e se vêm a
constituir como um capital para a Vida.
Os objetivos do curso são amplamente divulgados e são percetíveis, de um modo geral, quer pelos docentes
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quer pelos estudantes. Esses objetivos inserem-se na missão e estratégia científica da instituição de grande
prestígio e tradição que é a Universidade de Coimbra.
8.1.1. Strengths
Due to the wide scope of the curricular structure of the course, most of the scientific and technologic fields
characterizing the practice of Civil Engineering are significantly represented. The course is under the
responsibility of a Department which is acknowledged, by both other academic entities and by the Society, as
one of the reference schools in the area, in Portugal.
There is an intense multidisciplinary contact with other academic paths, due to the peculiar characteristics of
Coimbra and its academic life, which open the minds and ultimately become a benefit for the Future.
The course objectives are widely announced and understood by both the teachers and the students. These
objectives are part of the mission and scientific strategy of the institution of great prestige and tradition which is
the University of Coimbra.
8.1.2. Pontos fracos
A Região Centro, na qual Coimbra se situa, é uma região económica e demograficamente deprimida no
contexto do País, o que, conjugado com a excessiva oferta de cursos de Engenharia Civil, coloca dificuldades
acrescidas no recrutamento de candidatos, nomeadamente provenientes de regiões mais distantes. Já no
último ano, parte dos estudantes admitidos não escolheu o curso como primeira opção, o que poderá dar
origem a um aumento da taxa de insucesso e de abandono.
O afastamento do centro económico e político do país, cada vez mais concentrado em Lisboa, constitui também
uma desvantagem competitiva que requer um esforço acrescido para a captação de recursos.
Apesar da disponibilidade da informação sobre o ciclo de estudos, muitas vezes esta informação não tem sido
veiculada no exterior, em particular aos alunos das áreas tecnológicas das Escolas Secundárias da Região, de
forma tão mobilizadora como desejado.
8.1.2. Weaknesses
The Center of Portugal, where Coimbra stands, is a demographically and economically depressed region in the
context of the country which, combined with the excessive offer of Civil Engineering courses, increases the
difficulty in attracting applicants, namely those originating from more distant regions. In the last year, part of the
students did not elect the course as the first choice, which may result in an increase of unsuccess and course
waiver.
The distance from the economic and political centre of the country, which is more and more concentrated in
Lisbon, is also a competitive disadvantage which requires an additional effort to get finantial resources.
In spite of the availability of information on the study cycle, if often happens that that information is not
conveniently advertised outside the school, namely to the students of the technologic teaching areas of the
Secondary Schools of the Region.
8.1.3. Oportunidades
Num ambiente de competição crescente pela captação de candidatos e recursos financeiros escassos, o
Departamento de Engenharia Civil da FCTUC tem a seu favor um corpo docente qualificado e de dimensão
razoável, com capacidade para desenvolver áreas curriculares que respondam melhor a necessidades
pontuais ou específicas do Mercado.
As actuais redes de contactos institucionais e informais abrem perspetivas para iniciativas de cooperação,
nomeadamente com a Europa, a América Latina e os Países Lusófonos, como é o caso de Angola, onde
atualmente se assiste ao desenvolvimento do sistema de ensino superior, nomeadamente em áreas
tecnológicas.
A proximidade física e institucional de outros departamentos de engenharia facilita também a exploração de
sinergias e o desenvolvimento de iniciativas multidisciplinares.
Os incentivos ao empreendorismo e inovação da Universidade de Coimbra potenciam a acção transformadora
dos futuros profissionais, em reacção à actual conjuntura recessiva
8.1.3. Opportunities
In the context of an increasing competition for the attraction of applicants and scarce resources, the
Department of Civil Engineering of the FCTUC has on its side a qualified academic staff with a reasonable
dimension, capable of developing curricular areas which may better respond to punctual or specific needs of
the Market.
The informal and institutional existing contacts network open good perspectives for cooperation initiatives,
namely with Europe, Latin America and the Portuguese-speaking countries, as is the case with Angola, where
there is an ongoing process of development of the higher teaching, namely in technologic areas.
The physical and institutional closeness of other engineering departments also eases the exploitation of
synergies and the development of multidisciplinary initiatives.
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The encouragement of entrepreneurship and innovation of the University of Coimbra powers the transforming
action of the future professionals, in reaction to the present downturn juncture.
8.1.4. Constrangimentos
No atual cenário de crise económica, a indústria da Construção Civil surge como uma das mais afetadas. É
pouco provável que o sector, cujo dinamismo dos últimos 20 anos garantiu a absorção da totalidade da oferta
de novos engenheiros, venha a regressar, em breve, ao anterior nível de atividade. A procura do curso, como
aliás a dos de outras escolas nacionais, ressentir-se-á certamente desse facto.
Os severos condicionalismos orçamentais do Sector Público têm conduzido a uma crescente escassez de
financiamento, com reflexo drástico nos recursos materiais e humanos. Atualmente, só as receitas próprias
geradas por projetos de investigação e prestação de serviços ao exterior permite manter uma relativa
normalidade de funcionamento das atividades do departamento.
8.1.4. Threats
The Building Industry is one of the most affected in the present scenary of economic crisis. It is not likeky that
this sector, whose dynamism in the last 20 years made possible to provide job offers to the newly graduated
engineers, is able to recover that level of activity. The demand for this course will certainly be affected for that
fact, as will also happen with the civil engineering courses offered by other national schools.
The severe budget constraints of the Public Sector are resulting in a growing scarceness of financing, with
drastic consequences on the material and human resources. At present, only the income produced by research
projects and consultancy and expertise services make possible a relative normality in the activities of the
Department.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
A organização interna do Departamento de Engenharia Civil encontra-se claramente definida e enquadrada
pelos Estatutos da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Os órgãos de gestão funcionam com regularidade e a
estrutura administrativa tem boa capacidade para transmitir e implementar as suas deliberações.
Os mecanismos de garantia da qualidade estão perfeitamente definidos. O Sistema de Gestão da Qualidade
Pedagógica (SGQP) tem vindo a ser progressivamente expandido e aperfeiçoado, permitindo recolher
informação pormenorizada sobre os aspetos da vida académica com impacto no desempenho científico e
pedagógico, tanto no que respeita a docentes como a alunos. Essa informação é seletivamente disponibilizada
aos intervenientes visando, numa primeira fase, a correção de insuficiências por via da autocrítica, mas
permitindo igualmente, e se necessário, a adoção de medidas administrativas.
8.2.1. Strengths
The internal organization of the Department of Civil Engineering is clearly defined and framed by the Statutes of
the Faculty of Sciences and Technology. The management bodies work normally and the administrative
structure has a good capability for transmitting and implementing the decisions.
The quality assessment mechanisms are perfectly defined. The Management System for the Pedagogic Quality
(SGQP) has been progressively expanded and perfectioned, allowing collecting detailed information on those
aspects of the academic life related to the scientific and pedagogic performance of both the teachers and the
students. This information is selectively provided to the protagonists aiming at, in a first stage, the correction of
insufficiencies through self-evaluation but also allowing, if necessary, the adoption of administrative provisions.
8.2.2. Pontos fracos
Os procedimentos burocráticos decorrentes da exigência de informação requerida pelo Sistema de Gestão de
Qualidade absorvem uma parcela significativa dos períodos de actividade dos intervenientes.
As medidas correctivas das insuficiências detectadas pelo sistema necessitam ser reforçadas e agilizadas.
O funcionamento global do processo administrativo, bem como os circuitos mais complexos de alguns
procedimentos, não são suficientemente conhecidos por uma parte significativa do corpo docente.
Apesar da sua eficácia e rigor e da progressiva melhoria do planeamento das tarefas administrativas, exige-se
um reforço de uma visão estratégica que permita a sua melhor integração – e com o menor esforço -como
suporte às missões-chave do departamento.
8.2.2. Weaknesses
The burocratic procedures required by the Quality Assessment System take a significant part of the working
period of the intervenors.
The provisions intended to correct the insufficiencies detected by the system must be strengthened and
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speeded up.
A significant part of the academic staff is not sufficiently aware of the global running of the administrative
process, as well as the more complex circuits of some procedures.
In spite of its efficacy and rigour and of the progressive improvement of the planning of the administrative tasks,
a better strategic view is needed in order to allow its better integration - and a lower effort - as a support to the
key-missions of the department.
8.2.3. Oportunidades
A UC tem uma administração em fase de profunda modernização e que permitirá a utilização de recursos
globais, nomeadamente ao nível da gestão e do controlo, que serão determinantes para o desenvolvimento do
Departamento. A experiência de alguns sectores da administração da Universidade já certificados (pelas
normas ISO) poderá estender-se aos serviços do DEC, usufruindo da massa crítica já criada em torno dos
processos de garantia de qualidade.
Ao nível do ensino, a certficação EUR-ACE constitui um desafio relevante de curto prazo.
8.2.3. Opportunities
The administration of the University of Coimbra is going through a deep modernization process that will allow
the use of global resources, namely at the management and control levels, which will be determinant to the
development of the Department. The experience of some sectors of the UC administration already certified
(according to the ISO standards), may be extended to the DEC services, taking benefit from the critical mass
produced by the quality assessment processes.
At the teaching level, a EUR-ACE certification is a relevant short-term challenge.
8.2.4. Constrangimentos
A dimensão da escola, a complexidade da sua estrutura e, naturalmente, da cadeia de decisão reduz a rapidez e
a eficácia de muitos processos.
A complexidade burocrática dificulta a articulação e a percepção da coerência de medidas administrativas com
objectivos concorrentes.
8.2.4. Threats
The size of the school, the complexity of its structure and, naturally, of the decision chain reduces the speed and
the effectiveness of many processes.
The burocratic complexity difficults, the articulation and the perception of the coherence of administrative
provisions with complimentar objectives.

8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
O Departamento dispõe de instalações modernas e adequadas a um ensino de qualidade de Engenharia. Boas
salas de aula com equipamentos de apoio pedagógico de boa qualidade e em quantidade suficiente. Salas de
informática com hardware e software adequados. Bons espaços de estudo. Biblioteca bem apetrechada e com
excelentes áreas de trabalho. Laboratórios, em geral, com boas áreas e com diversidade de equipamentos e
infraestruturas de apoio ao ensino, à investigação científica experimental e às atividades de extensão
universitária.
Estão ainda disponíveis, para uso partilhado, infraestruturas transversais da Universidade (Biblioteca Geral,
Centro de Computação Avançada, etc.) e de outros Departamentos.
Existe também uma boa rede internacional de contactos e parcerias para a investigação científica, bem como
programas de cooperação em Portugal e no estrangeiro (Europa, Brasil, etc) com um número crescente de
estudantes em mobilidade.
8.3.1. Strengths
The Department has modern facilities, adequated to a quality teaching of Engineering. The classrooms are
appropriate and equipped with pedagogic support equipment of good quality and adequate quantity. The
informatics rooms have adequate hardware and software. The spaces for studying are good. The Library is well
equipped and has excellent working areas. In general, the laboratories have good areas and are equipped with
diversified equipments and infrastructures for teaching support, experimental scientific research and other
activities of universitary extension.
University (Main Library, Center for Advanced Computing, etc.) and other Departments infrastructures are also
available for a shared used.
There is also a good international contacts network and partnerships for scientific research, as well as
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cooperation programs in Portugal and abroad (Europe, Brasil, etc.) with an increasing number of students
participating in mobility programs.
8.3.2. Pontos fracos
As obras de acabamento e arranjos exteriores do campus escolar, especialmente no perímetro circundante do
Departamento, nunca foram concluídas, retirando ao espaço muita da sua aprazibilidade.
Alguns laboratórios não têm dimensão e quantidade de equipamento suficiente para o nível de investigação
que neles se pretende levar a cabo.
Os horários de funcionamento de alguns equipamentos (Biblioteca, p. ex.), dada a escassez de recursos
humanos, são insuficientes.
A crescente procura de programas de mobilidade, por parte dos alunos, exige uma maior reflexão estratégica,
bem como uma regulamentação interna actualizada.
As ligações com o tecido empresarial centram-se, sobretudo, em protocolos relacionados com atividades de
extensão universitária, não sendo muitas as que se verificam no âmbito de projetos de investigação e
desenvolvimento.
8.3.2. Weaknesses
The works of finishings and external arrangements of the scholar campus, especially in the involving perimeter
of the Department, were never concluded, reducing to a great extent the agreeableness of the area.
Some laboratories have not enough room and equipment for the intended level of investigation.
The timetable of some facilities, such as the Library, is insufficient, due to the lack of human resources.
The increasing participation at the mobility programs for students imposes a deeper strategic analysis, as well
as a more accurate and up-to-date general regulation.
The connections with the entrepreneurial entities are mostly centered in protocols related to universitary
extension activities and seldom within the scope of research and development projects.
8.3.3. Oportunidades
A situação de recessão económica e social do país pressiona a procura e o reforço de parcerias internacionais,
tanto a nível de intercâmbio estudantil e de docentes como do da cooperação científica.
A dinâmica de crescimento de países e regiões com os quais Portugal mantém relações de grande
proximidade, como o Brasil e a África lusófona, abrem igualmente boas perspetivas nesse domínio.
8.3.3. Opportunities
The economical situation of recession will force the country to search for new and stronger international
partnerships, both for student interchange and scientific cooperation.
The upward trend in countries, with which Portugal has close relations, like Brazil and Portuguese speaking
African countries offer good perspectives of development in the above referred fields.
8.3.4. Constrangimentos
A limitação do financiamento público do ensino e da investigação, numa altura de crescente dificuldade de
angariar receitas próprias por via de prestações de serviços ao exterior, complica a realização de obras de
manutenção e reabilitação das instalações do departamento, sempre necessárias, e a compra de novos
equipamentos de apoio pedagógico, informáticos e laboratoriais.
A possibilidade de celebração de parcerias com empresas nacionais é fortemente afetada pela dificuldade que
estas têm em assumir a parcela de financiamento, ainda que pequena, que lhes compete assegurar no âmbito
dos programas de apoio universidade-empresa.
A disponibilização de estágios para estudantes ou recém-graduados é igualmente afetada pela grande
contração da oferta de trabalho.
8.3.4. Threats
The constraints of the public financing of teaching and research activities, in a time of increasing difficulties in
capturing incomes through services and consultancy to external entities, make difficult to carry out the
maintenance and rehabilitation works often required, and the purchase of new informatics and laboratorial
equipments for pedagogic support.
The possibility of celebration of partnerships with national companies is strongly affected by the difficulty of the
latter in assuming the share of financing, yet small, that they should within the scope of the universitycorporations programs.
The availability of internships for students or newly-graduates is also affected by the strong contraction of the
job market.
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8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
Corpo docente maioritariamente doutorado, com uma boa mescla de experiência e juventude, em plena
atividade científica e com elevada produtividade l, traduzida por variados indicadores (projetos, publicações,
reconhecimento em “rankings” internacionais etc.).
Número elevado de cargos e funções de coordenação de projectos de grande interesse público e de trabalhos
de extensão universitária, nas diferentes áreas temáticas da Engenharia Civil, revelador das capacidades
técnico-profissionais do corpo docente.
Promoção da diferenciação positiva da carga horária letiva, libertando tempo para investigação, transferência
de tecnologia e apoio à comunidade.
Corpo docente com vasta experiência em ensino e empenho na preparação de material de apoio de qualidade e
no acompanhamento dos estudantes.
O pessoal não docente tem preparação adequada à atividade exercida, boa parte com qualificação académica
de nível superior, revelando responsabilidade, rigor e espírito de cooperação.
8.4.1. Strengths
The academic staff combines experience and youth, and most members hold a PhD and are in full scientific
activity and a very good productivity level, reflected in various indicators (ongoing projects, papers in peerreview journal, acknowledgement in international rankings, etc.).
A large number of coordination functions in relevant public projects and works of universitary extension, in the
different Civil Engineering fields, demonstrating the technical-professional skill of the staff.
Promotion of the positive differentiation of the teachers, making possible a reduction of the number of hours of
classes and a corresponding increase of available time for research, etc.
Most of the academic staff has a large experience in teaching, preparing good quality support material and
accompanying and advising the students.
The non-academic staff has adequate preparation, part of it with higher education qualifications and revealing
sense of responsibility, rigour and cooperation spirit.
8.4.2. Pontos fracos
Precaridade dos vínculos contratuais de alguns dos membros do corpo docente e a incerteza e insatisfação de
outros relativamente ao desenvolvimento das respetivas carreiras.
Corpo docente com carga horária média excessiva no ciclo de estudos e sobrecarga com atividades
administrativas e de gestão, em grande parte como reflexo da redução extremamente significativa, nos últimos
anos, da dimensão do corpo não docente. Esta redução é particularmente grave no pessoal técnico que dá
apoio aos trabalhos laboratoriais.
Alguma rotatividade de docentes nas unidades curriculares, apesar de respeitar a sua especialização, dificulta,
nalguns casos, a consolidação dos métodos de aprendizagem e afecta a formação.
Carência de atividades sistemáticas e de apoio financeiro relativas à formação contínua do corpo docente, em
particular a nível pedagógico, e não docente, ficando essa formação a cargo dos próprios.

8.4.2. Weaknesses
Precarious labour contracts of some of the teachers and uncertainty and dissatisfaction of others regarding the
development of their careers.
Academic staff with an excessive average load of classes in the study cycle and overload with administrative
and management activities, to a great extent a consequence of the significant reduction, in the last years, of the
size of the non-teaching staff. This reduction is particularly serious with the technical staff that supports the
laboratory activities.
Some rotation of the teachers between curricular units, in spite of compatible with their specialization, makes
difficult the consolidation of the learning methods and affects the quality of the formation.
Lack of systematic activities and finantial support for the continuous formation of the teaching staff, particularly
at the pedagogic level, and the non-teaching staff, their formation being under their own initiative.
8.4.3. Oportunidades
A não substituição, por motivos financeiros, do pessoal não docente que se reforma ou sai do departamento
pressiona a racionalização das necessárias atividades associadas à gestão e a reorganização dos serviços
face aos desafios associados a uma gestão regrada dos recursos humanos.
As políticas gerais e o orçamento de estado penalizantes ao financiamento das instituições de ensino superior,
associados à disponibilidade de instalações e de laboratórios bem equipados que potenciam o
desenvolvimento de investigação científica de qualidade, motivam o corpo docente a formalizar candidaturas a
projetos de investigação e a programas de financiamento europeus.
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8.4.3. Opportunities
For finantial reasons, the non-teaching staff members who retire or leave the department are not replaced, and
this increases the pressure towards a more effective management and to the reorganization of the services to
comply with the challenge of a tight management of the human resources.
The official policies and the penalizing public budget of the superior teaching institutions, together with the
availability of facilities and well equipped laboratories that make possible a quality scientific research,
encourage the teaching staff to submit applications to research projects and European financing programmes.
8.4.4. Constrangimentos
É um desígnio da missão universitária, o ensino suportado por uma forte investigação, que é garantia da
criação de conhecimento e permanente actualização. No entanto, nos processos de avaliação do desempenho
dos docentes há tendência para sobrevalorizar a produção científica e secundarizar os aspetos pedagógicos.
Este facto pode levar os docentes a a investir de forma desequilibrada nestes dois aspectos, com
consequências nefastas para o ensino.
O aumento dos cortes de financiamento das instituições de ensino superior pode levar à diminuição da
motivação dos docentes, ao risco de “fugas de cérebros” e, em último grau, à impossibilidade de
funcionamento da instituição em condições minimamente aceitáveis.
A não entrada previsível de novos elementos na carreira conduzirá, a médio prazo, a um envelhecimento do
corpo docente.
8.4.4. Threats
Teaching supported by a strong investigation activity is a main goal of the universitary mission and ensures the
creation and permanent updating of knowledge. However, in the process of performance rating of the teachers
there is a trend to overvaluate the scientific production and to undervaluate the pedagogic aspects.
This fact may encourage the teachers to invest in an unbalanced way in these two aspects, with negative
consequences to the teaching standard.
The increasing cuts of the budget of the superior teaching institutions may result in the diminishing of the
motivation of the teachers, to the risk of “grey matter export” and, ultimately, to the impossibility of a normal
running of the institution.
The freezing of admission of new teachers will lead, in the middle term, to the ageing of the teaching staff.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
8.5.1. Pontos fortes
Ambiente académico impar, facilitando a integração social do estudante, promovida pelo núcleo de estudantes
e pela Associação Académica de Coimbra, maior, mais antiga e emblemática organização estudantil nacional.
Bom relacionamento dos estudantes com o corpo docente, num prisma de acessibilidade, respeito mútuo e de
cooperação.
Disponibilidade dos docentes para o acompanhamento pedagógico próximo e activo.
Existência de uma plataforma electrónica (online) de apoio global à actividade académica (NONIO) desenvolvida
e permanentemente melhorada pela Universidade de Coimbra que inclui apoio documental às unidades
curriculares e um sistema de comunicação direta e privilegiada entre docentes e estudantes.
Disponibilização, a nível da UC, de um conjunto de serviços de acompanhamento personalizado dos estudantes
ao longo do seu percurso académico e de estruturas vocacionadas para grupos e necessidades específicas,
bem como na posterior procura de emprego.
8.5.1. Strengths
Unique academic ambience, making easy the social integration of the student, promoted by the students’
committee and the Academic Association, the largest, oldest and more emblematic national students
organization.
Good relationship between the the students and the teaching staff, under the principles of accessability, mutual
respect and cooperaton,
Availability of the teachers to a close and active pedagogic support of the students.
Existence of an electronic online platform for global support to the academic activity (NONIO), developed and
permanently improved by the University of Coimbra, which includes documental support to the curricular units
and a privileged direct communication system between students and teachers.
Availability, at the UC level, of a number of services that provide the students a personalized follow-up of their
academic course and of structures directed to specific groups and needs, as well as in the later search for a
job.
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8.5.2. Pontos fracos
Dificuldade de adaptação ao ritmo universitário dos estudantes do 1º ano, consequência do atraso do processo
normal de colocação e de uma vida social muito intensa, típica de uma cidade universitária.
Acentuado absentismo dos estudantes às aulas, particularmente às aulas teóricas das unidades curriculares
que não ofereçam avaliação contínua.
Distribuição desiquilibrada de estudantes em algumas turmas, o que dificulta que os docentes lhes deem uma
atenção mais personalizada.
Falta de organização e método de trabalho de muitos estudantes, que levam a sobrecarga de trabalho nalguns
períodos do ano e a um menor aproveitamento.
Reduzido aproveitamento, por parte dos estudantes, da disponibilidade manifestada por muitos docentes para o
apoio individualizado no horário de gabinete pré-estabelecido, ou fora do mesmo.
Participação dos estudantes aquém da expectativa em atividades extracurriculares, designadamente em
seminários e palestras promovidos no âmbito de algumas unidades curriculares.
8.5.2. Weaknesses
Difficulty of adaptation of the 1st term students to the universitary rythm, a consequence of the delay in the
publication of the admission lists and of a very intense social life, typical of a universitary city.
Low attendance of the students to the classes, namely the theoretical classes of the curricular units without a
continuous evaluation system.
Unbalanced distribution of the students in some classes, making difficult a closer attention from the teacher.
Lack of organization and working method in many students, resulting in a work overload in some periods of the
year and to a lower learning effectiveness.
Reduced response from the students to the availability of many teachers to an individual support in the
scheduled office hours or even outside them.
Lower than expected participation of the students in extra-curricular activities, namely in seminars and talks
promoted eithin the scope of some curricular units.
8.5.3. Oportunidades
O trabalho do núcleo de estudantes e de estudantes mais velhos, sob a égide da AAC, no princípio de cada ano
letivo, junto dos novos alunos, deve constituir uma oportunidade para lhes mostrar o que se espera deles e
para lhes incutir a noção dos seus direitos e deveres dentro de um curso universitário.
A oferta crescente de formação e actividades interdisciplinares na UC e a aposta no empreendorismo e
inovação são excelentes oportunidades para uma formação complementar capaz de responder aos desafios de
uma sociedade em constante mudança.
A vasta oferta cultural da Universidade e da cidade são um factor positivo adicional nesta formação integral
dos futuros engenheiros.
8.5.3. Opportunities
The work of the students’ committees and older students framed by the Academic Association (AAC), in the
beginning of each scholar year and directed to the new students must be an opportunity to show what is
expected from them and to make them conscious of what are their rights and duties as members of a
universitary course.
The increasing offer of training and interdisciplinary activities in the UC and the encouraging of the
entrepreneurship and innovation are excellent opportunities for complimentar training capable of answering to
the challenges of a permanently changing society.
The vaste cultural offer of the University and the city are an additional positive factor to this complete training of
the future engineers.
8.5.4. Constrangimentos
A cultura instalada de dispensa à frequência das aulas teóricas transmite-se naturalmente ao longo dos anos,
refletindo-se numa deficiente formação teórica de base.
A crise económica condiciona a realização de algumas atividades, designadamente a organização de visitas de
estudo, uma vez que é necessário afetar despesas diretas aos estudantes, designadamente de transportes, o
que limita a sua participação. Está ainda a limitar de forma expressiva o percurso académico de alguns
estudantes nomeadamente, levando-os a limitar a aquisição de material didático e pedagógico e,
eventualmente, a desistir a meio do percurso.
8.5.4. Threats
The prevailing culture of missing the theoretical classes is naturally transmitted through the years, reflecting on
the lack of theoretical base concepts.
The economic crisis makes difficult that some activities are carried out, namely the organization of study visits,
as they imply expenses to the students, namely with transportation, thus limiting their participation. It is also
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limiting to a significant extent the academic course of some students, by preventing them to buy the pedagogic
and didactic material and, ultimately, making them to give up the course.

8.6. Processos
8.6.1. Pontos fortes
Plano de estudos que garante uma cobertura de conteúdos adequada e completa nos atuais domínios de
atuação do Engenheiro Civil. Estrutura curricular, de acordo com os Princípios do Processo Bolonha, capaz de
operacionalizar os objetivos do curso e de possibilitar a aquisição, por parte dos estudantes, das competências
desejadas. Revisão curricular feita regularmente, assegurando a atualização técnica e científica dos conteúdos
e a adaptação do curso às novas exigências do mercado e das alterações conjunturais do país. Adequada
articulação entre as unidades curriculares, designadamente as integradas na mesma área de especialização.
Considerável envolvimento da investigação dos docentes nas UCs nos últimos anos. Existência em muitas das
UCs de uma componente de avaliação contínua. Abertura dos docentes para a adoção de métodos inovadores
de ensino e avaliação. Existência de uma coordenação efetiva no funcionamento das UCs de cada ano
curricular.
8.6.1. Strengths
The study plan adequately covers the present domains of activity of the Civil Engineer. The curricular structure,
according to the principles of the Bologna Process, is capable of implementing the course objectives and makes
possible the acquisition of the intended skills by the students. The curricular review is carried out regularly,
ensuring the technical and scientific updating of the curricula contents and the adjustment of the course to the
new demands imposed by the market and the juncture changes of the country. Adequate articulation among the
curricular units, namely those belonging to the same specialization area. Considerable involving of the teachers’
research with the curricular units in the last years. Existence of a continuous evaluation system in many
curricular units. Teachers are open-minded towards the adoption of innovative methods of teaching and rating.
Existence of an effective coordination in the running of the curricular units of each term.
8.6.2. Pontos fracos
Pequena componente experimental no ensino, sobretudo nas UCs dos primeiros anos. No curso não existem
UCs de cariz predominantemente laboratorial. O conteúdo programático de uma ou outra unidade curricular
exige mais flexibilidade para se ajustar às necessidades do mercado. São muito poucos os estudantes que
começam desde cedo a realizar atividade de investigação. Oferta limitada de estágios curriculares, o que
dificulta o processo de transição dos estudantes para a vida ativa e indicia alguma fraqueza no meio
empresarial local, ou pelo menos no seu relacionamento com o DEC.
A calibração da distribuição dos ECTS pelas diversas UCs não está concluída. Apesar da existência de
coordenação, existem ainda períodos com grande concentração de momentos de avaliação (testes, entregas
de trabalhos e de relatórios) das diversas UCs, traduzindo o facto de o Coordenador nem sempre ter
capacidade de intervir junto dos docentes com efectiva repercussão na melhoria do funcionamento do curso.
8.6.2. Weaknesses
Small experimental component in the classes, namely in the curricular units (UCs) of the first terms. There are
no predominantly laboratorial UCs in the course. The curricular contents of some UCs need to be more flexible
in order to comply with the market needs. Only a few students get involved with research activities at an early
stage of the course. Limited offer of curricular internships, which difficults the transition of the students to the
active life and is a signal of weakness of the local companies or, at least, of its relation with the DEC.
The calibration of the ECTS distribution by the curricular units is not concluded. In spite of the existence of a
coordination concern, there are periods of great concentration of evaluation events (tests, deliverance of works
and reports) of the UCs, which indicates that the Coordinator initiatives to dialogue with the teachers not always
succeed in the sense of a better running of the course.
8.6.3. Oportunidades
Processo de revisão do plano de estudos actualmente em discussão, o que potencia uma reflexão integrada e
crítica sobre o funcionamento das unidades curriculares e da adequação do seu conteúdo às atuais exigências
de formação em Engenharia Civil. A disponibilização de novas ferramentas tecnológicas de estudo e novas
metodologias de ensino constituem oportunidades que, devidamente exploradas, podem contribuir para uma
maior eficácia na aquisição das aptidões e competências que se pretende desenvolver nos estudantes.
8.6.3. Opportunities
Review of the study plan presently under discussion, which powers an integrated and critic reflexion on the
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running of the curricular units and the adequacy of its contents to the present formative requirements in Civil
Engineering. The availability of new technological study tools and new teaching methodologies opens
opportunities that, if duly explored, may contribute to a better effectiveness in the acquisition of the intended
skills by the students.
8.6.4. Constrangimentos
O número elevado de alunos inscritos nas diversas unidades curriculares dificulta a realização de trabalhos de
laboratório, mesmo sendo boas as infraestruturas laboratoriais.
Inexistência de bolsas que permitam a integração dos estudantes nas atividades de investigação,
nomeadamente no âmbito dos centros de investigação apoiados pela FCT.
A precaridade atual da situação financeira e social, quer nacional quer internacional, dificulta a perceção das
necessidades futuras do mercado de trabalho.
8.6.4. Threats
The large number of students enrolled in the different curricular units makes difficult to carry out laboratory
works, even with good laboratory facilities.
Inexistence of grants allowing the integration of students in the research activities, namely those framed by the
research centers supported by FCT.
The precariousness of the present finantial and social situation, both at national and international levels,
difficults the perception of the future needs of the labour market.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
Número elevado de candidatos ao curso ao longo dos anos, escolhendo uma percentagem significativa deles o
curso em primeira opção.
Procura crescente por parte de estudantes estrangeiros. Número significativo de graduados ao longo de quase
4 décadas, parte dos quais reingressou no curso, após a sua adequação ao Processo de Bolonha, para a
aquisição do grau de Mestre.
Curso com uma dimensão profissional e científica adequada, que justifica a sua aceitação no meio empresarial,
a elevada empregabilidade no período anterior à “crise” e o número importante de antigos estudantes que
ocupam lugares de destaque na Administração Pública e no meio empresarial.
Bons indicadores de produtividade técnica e científica, traduzindo a qualificação académica do corpo docente e
o seu reconhecimento nacional e internacional.
Aplicação da avaliação por ponderação curricular dos docentes. Número muito elevado de trabalhos de
prestação de serviços à comunidade.
8.7.1. Strengths
Large number of applicants to the course through the years, with a significant part of them choosing the course
as the first option.
Increasing demand by foreign students. Significant number of graduates in a period of almost 4 decades, part of
which returned back to school, after the adequacy to the Bologna Process, to update their qualification to
Master.
Course with adequate professional and scientific dimensions, well accepted in the entrepreneurial community,
high employability prior to the “crisis” period and the number of former students occupying relevant positions in
the Public Administration and corporations.
Good indicators of the technical and scientific productivity, consequence of the qualification of the academic
staff and its national and international recognition.
The practice of the performance rating of the academic staff. Very large number of services to the community.
8.7.2. Pontos fracos
Insucesso escolar elevado. Taxas de aproveitamento dos estudantes continuam baixas, especialmente em
áreas científicas de formação básica.
É muito baixa a percentagem dos estudantes diplomados nos 5 anos do ciclo de estudos, sendo maior a
correspondente àqueles que concluíram o ciclo de estudos em mais de 7 anos.
É também muito baixa a média das classificações finais do curso, rondando apenas os 12 valores.
Diferenças na produtividade científica entre as várias áreas de especialização.
Faltam indicadores estatísticos relativos à empregabilidade e percurso profissional dos ex-alunos.
8.7.2. Weaknesses
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High scholar failure. The approval rates of the students are low, especially in the basic scientific areas.
The percentage of students getting a diploma in the 5 years of the study cycle is very low, a larger number
taking more than 7 years to conclude their studies.
The average rating in the the end of the course is also very low and close to 60%.
There are differences in the scientific productivity of the specialization areas.
Lack of statistic indicators related to the employability and professional course of the former students.
8.7.3. Oportunidades
O envolvimento dos alunos, numa responsabilidade mútua de promoção da imagem do Departamento, contribui
como motivação adicional para a obtenção de bons resultados.
Os programas de mobilidade de alunos, assentes numa base de formação adequada e de qualidade,
constituem canais de divulgação e de promoção da formação ministrada no Departamento.
As parceiras com entidades externas potenciam o desenvolvimento tecnológico e constituem ainda forntes de
financiamento privilegiadas.
A prestação de serviços à comunidade, designadamente através do desenvolvimento de projectos e de
trabalhos que envolvam um nível de complexidade elevado, constitui uma fonte de financiamento ao ensino e à
investigação de topo, ao mesmo tempo que permite divulgar as competências únicas do corpo docente e
técnico do departamento.
8.7.3. Opportunities
The involvement of the students, in a mutual responsability of image promotion of the Department, contributes
as an additional motivation to achieve good results.
The students’ mobility programs, based on an adequate and quality training practice, constitute propaganda and
promotion channels for the training provided by the Department.
The partnerships with outside entities power the technological development and constitute privileged sources of
financing.
The services to the community, namely through development projects and works involving a high level of
complexity, are a financing source for the teaching and the top research, while simultaneously plays a role in
adverstising the unique skills of the academic and technical staff of the department.
8.7.4. Constrangimentos
Falta de incentivos financeiros para a participação em atividades científicas e tecnológicas por parte dos
docentes.
Custo da mobilidade de alunos limita a abertura do número de vagas.
Baixo dinamismo empresarial da região Centro. A crise económica leva ao abrandamento do investimento
público e privado e ao encerramento de empresas ligadas ao sector.
8.7.4. Threats
Lack of finantial support for the participation of teachers in scientific and technological activities.
The cost of mobility of students restricts the number of admissions to the programs.
Low company dynamism in the Center region. The economic crisis led to the reduction of the public and private
investment and to the bankruptcy of companies of the construction sector.

9. Proposta de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
9.1.1. Debilidades
A Região Centro, na qual Coimbra se situa, é uma região económica e demograficamente deprimida no
contexto do País, o que, conjugado com a excessiva oferta de cursos de Engenharia Civil, coloca dificuldades
acrescidas no recrutamento de candidatos, nomeadamente provenientes de regiões mais distantes. Já no
último ano, parte dos estudantes admitidos não escolheu o curso como primeira opção, o que poderá dar
origem a um aumento da taxa de insucesso e de abandono.
O afastamento do centro económico e político do país, cada vez mais concentrado em Lisboa, constitui também
uma desvantagem competitiva que requer um esforço acrescido para a captação de recursos.
Apesar da disponibilidade da informação sobre o ciclo de estudos, muitas vezes esta informação não tem sido
veiculada no exterior, em particular aos alunos das áreas tecnológicas das Escolas Secundárias da Região, de
forma tão mobilizadora como desejado.
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9.1.1. Weaknesses
The Center of Portugal, where Coimbra is located, is a demographically and economically depressed region in
the context of the country which, combined with the excessive offer of Civil Engineering courses, increases the
difficulty in attracting applicants, namely those originating from more distant regions. In the last year, part of the
students did not elect the UC course as their first choice, which will probably result in an increase of unsuccess
and school leaving rates.
The distance from the economic and political centre of the country, which is more and more concentrated in
Lisbon, is also a competitive disadvantage, which requires an additional effort to get financial resources.
In spite of the availability of information on the study cycle, it often happens that the information does not
conveniently reach its target audience, namely students of technological areas of secondary schools of the
region.
9.1.2. Proposta de melhoria
O Departamento de Engenharia Civil (DEC) tem já em curso, embora em fase inicial, um processo de divulgação
das suas actividades e promoção da imagem junto dos alunos dos últimos anos das escolas secundárias da
Região Centro, com vista à captação de alunos. Este esforço deverá ser gradualmente ampliado a escolas
mais distantes, pois o nível atingido pelo Curso de Engenharial Civil da Universidade de Coimbra, no panorama
nacional do ensino da Engenharia Civil, justifica plenamente um esforço de captação de alunos fora da Região
Centro. Deverão ainda ser ampliadas parcerias com escolas de países estrangeiros de língua portuguesa, de
modo aumentar o potencial de captação de alunos nesses países.
9.1.2. Improvement proposal
The Civil Engineering Departement has already started a process of improvement of its visibility and
dessimination of information about its activities, among the secundary schools of the central region of Portugal,
where most of its potential students now are. This process shall be gradually enlarged to include more distant
schools, since the level attained by the Civil Engineering course at the University of Coimbra, among the
Portuguese high schools, clearly justifies an effort of capitation of students outside the central region of
Portugal. Furthermore, partnerships with foreign highschools of Portuguese speaking countries shall be
enhanced and further developed.
9.1.3. Tempo de implementação da medida
Este processo deverá funcionar em permanência, com esforço significativo na fase inicial e ampliação e
adapatação nos anos subsequentes.
9.1.3. Implementation time
This process shall have a permanente character, with a significant effort in this initial phase and enhancement
in subsequent years.
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Uma vez que conjuntura actual interna é claramente recessiva, perspectivando-se um decréscimo muito
importante na procura de formação em Engenharia Civil, a implementação destas medidas deverá ter a máxima
prioridade.
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
Since the actual economic situation is clearly weak and trend seems to be towards to less demand of formation
in Civil Engineering, the implementation of these measures sham have maximum priority.
9.1.5. Indicador de implementação
Relatório de actividades desenvolvidas e levantamento e tratamento da informação relativa à proveniência dos
novos alunos do MIEC.
9.1.5. Implementation marker
Report of developed activities; information concerning the origin of the new students shall be obtained and
statiscally treated.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
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9.2.1. Debilidades
Os procedimentos burocráticos decorrentes da exigência de informação requerida pelo Sistema de Gestão de
Qualidade absorvem uma parcela significativa dos períodos de actividade dos intervenientes.
As medidas correctivas das insuficiências detectadas pelo sistema necessitam ser reforçadas e agilizadas.
O funcionamento global do processo administrativo, bem como os circuitos mais complexos de alguns
procedimentos, não são suficientemente conhecidos por uma parte significativa do corpo docente.
Apesar da sua eficácia e rigor e da progressiva melhoria do planeamento das tarefas administrativas, exige-se
um reforço de uma visão estratégica que permita a sua melhor integração – e com o menor esforço -como
suporte às missões-chave do departamento.
9.2.1. Weaknesses
The burocratic procedures required by the Quality Assessment System take on a significant part of the working
period of the actors.
The provisions intended to correct the insufficiencies detected by the system must be strengthened and
speeded up.
A significant part of the academic staff is not sufficiently aware of the global functioning of the administrative
process, and of the complex circuits of some procedures.
In spite of administrative efficiency and rigour and of the progress of the planning of administrative tasks, an
improved strategic view is needed in order to allow a better administrative integration - and a lower effort - as a
support to the key-missions of the department.
9.2.2. Proposta de melhoria
Deve ser feito um esforço empenhado na simplificação de processos, tentando repor-se, no aspecto funcional,
a simplicidade de há alguns anos, sem comprometer as garantias e a avaliação de qualidade e sem
desvalorizar as novas metas e objetivos que decorrem da evolução dos conceitos de gestão das instituições
públicas e, em particular, das Universidades. É no entanto de salientar que a parte mais substancial deste
esforço tem que ser feita a um nível superior ao do DEC, uma vez que os procedimentos administrativos estão,
agora centralizados.
9.2.2. Improvement proposal
A committed effort must be done to simplify the bureaucratic procedures, in order to regain the functional
simplicity level of some years ago, without compromising the quality safety standards and, also, without any
misleading of recent goals and objectives imposed by the evolution of management principles for public
institutions, particularly to Universities. However, it must be pointed out, that the most substantial part of this
effort must be carried out at a higher level than de Department of Civil Engineering, since all administrative
procedures have, now, a centralized and integrated approach.
9.2.3. Tempo de implementação da medida
Os estudos e implementação deste processo de simplificação e desburocratização não deverão necessitar
mais que um ano.
9.2.3. Improvement proposal
The preparation and implementation of this simplifying process shall not need more than one year.
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Uma vez que o excesso de burocracia é um entrave sério à produtividade geral, é urgente corrigir esta
situação, o que significa prioridade alta.
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
Since unnecessary bureaucracy is a serious barrier to productivity in general, it is urgent to correct this
situation, which means high priority.
9.2.5. Indicador de implementação
Estudo da percentagem do tempo dos docentes gasta em actividades não directamente produtivas, do tempo
médio necessário à aquisição de equipamentos e consumíveis, contratação de colaboradores para projectos
de investigação ou outras funções, etc.
9.2.5. Implementation marker
Investigation on the time spent by the academic staff in non-directly productive tasks, like the time spent to
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prepare the acquisition of equipment, consumables, contracts of new staff for research projects, etc.

9.3 Recursos materiais e parcerias
9.3.1. Debilidades
As obras de acabamento e arranjos exteriores do campus escolar, especialmente no perímetro circundante do
Departamento, nunca foram concluídas, retirando ao espaço muita da sua aprazibilidade.
Alguns laboratórios não têm dimensão e quantidade de equipamento suficiente para o nível de investigação
que neles se pretende levar a cabo.
Os horários de funcionamento de alguns equipamentos (Biblioteca, p. ex.), dada a escassez de recursos
humanos, são insuficientes.
A crescente procura de programas de mobilidade, por parte dos alunos, exige uma maior reflexão estratégica,
bem como uma regulamentação interna actualizada.
As ligações com o tecido empresarial centram-se, sobretudo, em protocolos relacionados com atividades de
extensão universitária, não sendo muitas as que se verificam no âmbito de projetos de investigação e
desenvolvimento.
9.3.1. Weaknesses
The finishings and external works of the university campus, especially in the involving perimeter of the
Department, have never been concluded, reducing to a great extent the agreeableness of the area.
Some laboratories do not have enough room and equipment for the intended level of research.
The opening hours of some facilities, such as the library, is insufficient, due to the lack of human resources.
The increasing participation at the mobility programs for students imposes a deeper strategic analysis, as well
as a more accurate and up-to-date general regulation.
The connections with business entities are mostly focused on protocols related to universitary extension
activities and seldom within the scope of research and development projects.
9.3.2. Proposta de melhoria
Parcerias com agentes económicos ou outras organizações, das quais resulte uma melhoria de condições
materiais no DEC, ou o melhoramento das suas infraestruturas, podem ser exploradas durante os próximos
anos, uma vez não é de esperar grande alteração na conjuntura de grandes restrições ao financiamento
tradicional das universidades. A título de exemplo, pode ser referida a proposta de parceria feita pelo Colégio de
Engenharia Civil da Região Centro da Ordem dos Engenheiros, no sentido de a biblioteca do DEC ficar acessível
aos membros da OE, com a contrapartida de esta contribuir para aumentar o seu espólio bibliográfico.
Obviamente, no estabelecimento destas parcerias não podem ser descurados os cuidados necessários para
manter a independência e liberdade de investigação.
9.3.2. Improvement proposal
Partnerships with economic agents or other organizations, from which it results an improvement of the material
conditions in the Department of Civil Engineering, or of its infrastructures, must be explored during the next
years, since it is not expectable, that the strong constraints to the traditional financing way of the universities,
as a consequence of the economic situation, changes in the next time. As an example, it may be referred a
proposal of the regional Civil Engineering Department of the Portuguese Society of Engineers, in order to make
the library of the DEC available to the members of that society, with the compensation of a contribution to
ameliorate its collection of technical books. Obviously, in this kind of partnership the independence and freedom
of research must not be threatened.
9.3.3. Tempo de implementação da medida
Permanente, com mais intensidade a curto prazo.
9.3.3. Implementation time
This should be a steady concern, with emphasis in the short-therm.
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Não se trata de uma medida com potencial para resolver problemas urgentes, pelo que se lhe pode atribuir uma
prioridade média.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
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It is not an adequate measure to solve urgent finantial problems, so that it should be given a medium priority.
9.3.5. Indicador de implementação
Levantamento periódico das parcerias passadas, activas e em perspectiva.
9.3.5. Implementation marker
Regular evaluation of past, active and prospective partnerships.

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
Precaridade dos vínculos contratuais de alguns dos membros do corpo docente e a incerteza e insatisfação de
outros relativamente ao desenvolvimento das respetivas carreiras.
Corpo docente com carga horária média excessiva no ciclo de estudos e sobrecarga com atividades
administrativas e de gestão, em grande parte como reflexo da redução extremamente significativa, nos últimos
anos, da dimensão do corpo não docente. Esta redução é particularmente grave no pessoal técnico que dá
apoio aos trabalhos laboratoriais.
Alguma rotatividade de docentes nas unidades curriculares, apesar de respeitar a sua especialização, dificulta,
nalguns casos, a consolidação dos métodos de aprendizagem e afecta a formação.
Carência de atividades sistemáticas e de apoio financeiro relativas à formação contínua do corpo docente, em
particular a nível pedagógico, e não docente, ficando essa formação a cargo dos próprios.
9.4.1. Weaknesses
Precarious employment contracts of some teachers and uncertainty and dissatisfaction of others regarding the
development of their careers.
Academic staff with an excessive average load of classes in the study cycle and overload of administrative and
management activities, to a great extent as a consequence of the significant reduction, in the last years, of the
number of non-teaching staff. This reduction is particularly serious in the case of the technical staff that
supports the laboratory activities.
Some rotation of the teachers in curricular units, although compatible with their specialization, makes it difficult
to consolidate learning methods and affects the quality of the teaching and learning.
There is lack of systematic and financial support activities for the continuous training of the teaching staff,
particularly at the pedagogical level, and of the non-teaching staff, their training being of their own initiative.
9.4.2. Proposta de melhoria
Resolver ou atenuar este problema não se afigura fácil. Uma parte da solução prende-se com a
desburocratização referida no ponto 9.2.2. No que diz respeito à renovação dos corpos docente e não docente,
os constrangimentos de financiamento e a política global de redução do número de funcionários públicos não
deixam grande margem de manobra para a efectiva resolução do problema. Os jovens investigadores e
funcionários que podem ser contratados no âmbito de projectos de investigação, podem atenuar o problema,
embora as suas funções não sejam de índole docente.
9.4.2. Improvement proposal
To solve or at least to attenuate this problem is not an easy task. A part of the solution is connected with the
simplification of the bureaucratic procedures, which has been referred in section 9.2.2. In what concerns the
renewing of teaching and on-teaching staff, the strong finantial constraints and the global politic of reduction of
public workers, do not leave a large margin to effectively solve this problem. The new researchers and auxiliary
staff that can be hired in the scope of research projets may attenuate the problem, although they, in principle, do
not have teaching duties.
9.4.3. Tempo de implementação da medida
(ver ponto 9.2.3)
9.4.3. Implementation time
(see section 9.2.3)
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
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se-á à medida que o actual corpo docente e não docente avançar na idade, pelo que se atribui à resolução
desta debilidade uma prioridade média.
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
Although a solution of this problem, in the scope of competences of the Civil Engineering Department, is not in
sight, this problem will become more acute as the present teaching staff becomes older, so that a solution shoul
be found with medium priority.
9.4.5. Indicador de implementação
Média de idades, rácios entre alunos e docentes e entre números de pessoal docente e não docente.
9.4.5. Implementation marker
Average age of the teaching staff, ratio between the numbers of students and teaching staff and between the
numbers of teaching and non-teaching staff.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
9.5.1. Debilidades
Dificuldade de adaptação ao ritmo universitário dos estudantes do 1º ano, consequência do atraso do processo
normal de colocação e de uma vida social muito intensa, típica de uma cidade universitária.
Acentuado absentismo dos estudantes às aulas, particularmente às aulas teóricas das unidades curriculares
que não ofereçam avaliação contínua.
Distribuição desiquilibrada de estudantes em algumas turmas, o que dificulta que os docentes lhes deem uma
atenção mais personalizada.
Falta de organização e método de trabalho de muitos estudantes, que levam a uma sobrecarga de trabalho
nalguns períodos do ano e a menor aproveitamento.
Reduzido aproveitamento, por parte dos estudantes, da disponibilidade manifestada por muitos docentes para o
apoio individualizado no horário de gabinete pré-estabelecido, ou fora do mesmo.
Participação dos estudantes aquém da expectativa em atividades extracurriculares, designadamente em
seminários e palestras promovidos no âmbito de algumas unidades curriculares.
9.5.1. Weaknesses
Difficulty of adaptation of 1st-year students to the university rythm, which is a consequence of the delay in the
placement of admitted students and of a very intense social life, typical of university life.
Low attendance of students to classes, namely the theoretical classes of the curricular units that do not follow a
continuous evaluation system.
Unbalanced distribution of students in some classes, making it difficult to provide personalized attention by the
teacher.
Lack of organization and working methods by many students, resulting in work overload in some periods of the
year and in lower learning success.
Reduced response from students to the availability of many teachers for individual support in the scheduled
office hours or even outside them.
Lower than expected participation of students in extra-curricular activities, namely in seminars and talks
promoted within the scope of some curricular units.
9.5.2. Proposta de melhoria
Tradicionalmente cada docente responsável por uma disciplina define o seu programa e métodos de ensino e
avaliação, o que pode levar a um excesso de carga de trabalho, mesmo para um aluno sem disciplinas
atrasadas. Este problema pode ser resolvido melhorando a coordenação entre as disciplinas do mesmo
semestre, especialmente no que diz respeito aos métodos de avaliação e sua distribuição ao longo do
semestre. Deve ser promovida uma ou mais reuniões de coordenação com os responsáveis das disciplinas de
cada semestre, antes do seu início, as quais deverão incluir um representante dos alunos.
A fim de motivar os alunos a assistir às aulas teóricas, é importante que a matéria aí leccionada faça
directamente parte das provas de avaliação e que as aulas incluam a resolução de exercícios do género dos
que são usados nas provas de avaliação.
Deve ser transmitidas aos alunos na primeira aula e reforçadas frequentemente, mensagens fomentadoras da
sua auto-responsabilidade e auto-disciplina.
9.5.2. Improvement proposal
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Traditionally, the professor in charge of a curricular unit defines his own program and teaching and evaluation
methods. This may lead to a too large amount of work, even for a regular student i.e., a student without
unfinished curricular units from past school years. This problem may be solved by improving the coordination
between the curricular units of the same semester, especially in what concerns the evaluation steps and its
distribution along the semester. Coordination meetings shall take place some weeks before the beginning of the
classes. These meetings shall include a student.
In order to motivate the students to attend the theoretical classes, it is important that the matters that are
treated are also part of the evaluation tasks and that exercises of the kind used in the examinations are also
analyzed in the classes.
The students shall be passed a message of self-responsibility and self-discipline. This message shall be a part
of the first class and be stressed regularly.
9.5.3. Tempo de implementação da medida
Próximo ano lectivo.
9.5.3. Implementation time
Next school year.
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High.
9.5.5. Indicador de implementação
Registo das presenças nas aulas.
9.5.5. Implementation marker
Record of presences in the classes.

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
Pequena componente experimental no ensino, sobretudo nas UCs dos primeiros anos. No curso não existem
UCs de cariz predominantemente laboratorial. O conteúdo programático de uma ou outra unidade curricular
exige mais flexibilidade para se ajustar às necessidades do mercado. São muito poucos os estudantes que
começam desde cedo a realizar atividade de investigação. Oferta limitada de estágios curriculares, o que
dificulta o processo de transição dos estudantes para a vida ativa e indicia alguma fraqueza no meio
empresarial local, ou pelo menos no seu relacionamento com o DEC.
A calibração da distribuição dos ECTS pelas diversas UCs não está concluída. Apesar da existência de
coordenação, existem ainda períodos com grande concentração de momentos de avaliação (testes, entregas
de trabalhos e de relatórios) das diversas UCs, traduzindo o facto de o Coordenador nem sempre ter
capacidade de intervir junto dos docentes com efectiva repercussão na melhoria do funcionamento do curso.
9.6.1. Weaknesses
Small experimental component in classes, namely in the curricular units (UCs) of the first terms. There are no
predominantly laboratorial curricular units in the course. The curricular contents of some UCs need to be more
flexible in order to comply with the market needs. Only a few students get involved in research activities at an
early stage of the course. There is limited offer of curricular internships, which makes the transition of the
students to the active life harder and is also a sign of weak of local businesses or, at least, of their weak
relationship with DEC.
ECTS distribution by the curricular units has not been concluded. In spite of the existence of a coordination
concern, there are periods of great concentration of evaluation means (tests, delivery of projects and reports) of
the curricular units, which indicates that the Coordinator initiatives to engage in dialogue with the teachers not
always succeed towards a better functioning of the course.
9.6.2. Proposta de melhoria
Dado o elevado número de alunos em relação ao de docentes, é difícil garantir o acesso adequado ao ensino
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experimental, tal como seria desejável um ensino mais tutorial. Já a adaptação dos programas das disciplinas
às exigências da evolução da atividade de Engenharia Civil tem que processar-se de modo mais ou menos
contínuo, sendo as revisões do plano de estudos oportunidades privilegiadas para este fim. Este processo
deverá incluir, não só uma redefinição de disciplinas, mas também uma análise do seu conteúdo, de modo a
aproveitar esta oportunidade para o fazer evoluir de acordo com as necessidades do mercado de trabalho. É
também no âmbito de uma remodelação que deve equacionar-se a introdução de estágios em empresas de
Engenharia.
O último ponto (necessidade de maior coordenação entre disciplinas) foi abordado no parágrafo 9.5.2.
9.6.2. Improvement proposal
As a consequence of the large number of students, as compared to the number of professors, it is not easy to
provide an adequate access to the experimental teaching, as also to a more tutorial one. In what concerns the
adaptation the contents of the curricular units to the evolution of the civil engineering activity, this should be a
more or less continuous process. A major opportunity to do this is a curricular review. This process shall
include, not only a redefinition of curricular units, but also of their contents, in order to adapt it to the current and
prospective needs of the professional activity. The curricular review shall also consider the possibility of
including curricular internships in Civil Engineering companies.
The last issue (need of more coordination between curricular units) has been addressed in section 9.5.2.
9.6.3. Tempo de implementação da medida
Próximo ano lectivo
9.6.3. Implementation time
Next school year.
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média.
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium.
9.6.5. Indicador de implementação
Análise do plano de estudos resultante da revisão curricular prevista.
9.6.5. Implementation marker
Analysis of the study plan resulting from the foreseen curricular review.

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
Insucesso escolar elevado. Taxas de aproveitamento dos estudantes continuam baixas, especialmente em
áreas científicas de formação básica.
É muito baixa a percentagem dos estudantes diplomados nos 5 anos do ciclo de estudos, sendo maior a
correspondente àqueles que concluíram o ciclo de estudos em mais de 7 anos.
É também muito baixa a média das classificações finais do curso, rondando apenas os 12 valores.
Diferenças na produtividade científica entre as várias áreas de especialização.
Faltam indicadores estatísticos relativos à empregabilidade e percurso profissional dos ex-alunos.
9.7.1. Weaknesses
High rate of academic non-achievement. The approval rates of students are low, especially in the basic
scientific areas.
The percentage of students getting a diploma in the 5 years of the study cycle is very low, a larger number
taking more than 7 years to conclude their studies.
The average grade at the end of the course is also very low (average of 12 out of 20).
There are differences in the scientific productivity of the specialization areas.
Lack of statistic indicators related to the employability and professional path of former students.
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9.7.2. Proposta de melhoria
O elevado insucesso nas provas de avaliação resulta em grande parte do facto de não haver qualquer restrição
efetiva do número de tentativas que o estudante tem à sua disposição, para ser aprovado numa disciplina, pelo
que só constituí um problema direto na medida em que se traduz num acréscimo desnecessário de trabalho
para os docentes. No entanto, este facto não é indutor de autodisciplina no estudante, por este não ter nada a
perder com uma tentativa impreparada de ser aprovado numa cadeira. Por esta razão, recomenda-se a
ativação de um limite de tentativas.
No respeitante aos factos de o estudante médio ter notas baixas e necessitar de mais que tempo formal para
concluir o curso, melhorar estes aspectos deve ser uma preocupação da revisão curricular e do esforço de
coordenação entre as disciplinas referido no ponto 9.5.2.
Deve ser implementado um mecanismo de recolha sistemática dos dados estatísticos referidos no ponto
anterior.
9.7.2. Improvement proposal
The high rate of failure in the examinations is, to a great extent, a consequence of the absence of any real limit to
the number of trials that a student can use, to get approval in a curricular unit. This is only a direct problem in the
sense that it leads to a substantial increase in the work of the course unit’s teaching staff. However, this fact
does not stimulate the student’s self-discipline, since he has nothing to loose with ill-prepared trials to succeed
in being approved. For this reason, it is recommended that such a limit is activated.
In what concerns the low marks and the longer time that the average student needs to complete the Civil
Engineering course, these issues must be a concern in the curricular review and in the improvement of the
coordination referred in section 9.5.2.
A mean of systematic retrieval of the statistical data referred in the previous point should be implemented.
9.7.3. Tempo de implementação da medida
Próximo ano lectivo.
9.7.3. Implementation time
Next school year.
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média.
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium.
9.7.5. Indicador de implementação
Medidas tomadas no âmbito da revisão curricular.
9.7.5. Implementation marker
Measures taken in the scope of the curricular review

10. Proposta de reestruturação curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
<sem resposta>
10.1.1. Synthesis of the intended changes
<no answer>
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10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida
Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
10.1.2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
10.1.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Item s)

0

0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII – Novo plano de estudos
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA CIVIL
10.2.1. Study Cycle:
Civil Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre (MI)
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)

Duração /
Horas Trabalho /
Duration (2) Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

(0 Item s)

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV
10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
<no answer>
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
<sem resposta>
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>
10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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