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ACEF/1213/09377 — Guião para a auto-avaliação
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Universidade De Coimbra
A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Ciências E Tecnologia (UC)
A3. Ciclo de estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A3. Study cycle:
Electrical and Computer Engineering
A4. Grau:
Mestre
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março, ultima alteração Portaria n.º 9063/2011 de 14 de Julho.
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Electrotécnica e de Computadores
A6. Main scientific area of the study cycle:
Electrical and Computer Engineering
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF):
523
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
522
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
481
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
10 semestres
A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
10 semesters

www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

1/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
125
A11. Condições de acesso e ingresso:
De acordo com os artºs 30 e 42 do regulamento Académico da UC (RAUC nº344/2010, DR 2ªsérie-nº70-12 de
Abril de 2010) as condições de ingresso/acesso são:
- Concurso nacional de acesso : provas de Matemática A (19) e Física e Química(07).
- Titulares de: grau de licenciado ou equivalente legal; grau académico superior estrangeiro conferido na
sequência de um 1º ciclo de estudos, organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um
Estado aderente a este Processo; grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como
satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo conselho científico responsável pelo ciclo de estudos de
mestrado;
Em casos devidamente justificados, podem aceder aos ciclos de estudos de mestrado os candidatos que
apresentem um currículo científico e profissional relevante para a frequência deste ciclo de estudos e que,
como tal, seja reconhecido pelo conselho científico responsável pelo ciclo de estudos de mestrado.
A11. Entry Requirements:
According to art. 30 and 42 of the Academic Regulation of the UC (RAUC No. 344/2010, DR-2ª série No. 70-12
April 2010) the conditions for entry / access are:
- National Competition for access: evidence of Mathematics (19) and Physical Chemistry (07).
- Holders of: graduate degree or legal equivalent; foreign academic degree conferred in the wake of a 1st cycle
of studies organized according to the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process;
foreign degree that is recognized as meeting the objectives of a degree by the council responsible for the
scientific study cycle masters;
In duly justified cases, can also access the education of master degree those who submit a scientific and
professional curriculum relevant to the frequency of this cycle of studies and, as such, is recognized by the
scientific board responsible for the integrated master study cycle.

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):

Automação

Automation

Computadores

Computers

Energia

Energy

Telecomunicações

Telecommunications

A13. Estrutura curricular
Mapa I - Automação
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
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A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation

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 / ECTS Optativos /
Acronym Mandatory ECTS
Optional ECTS*

Matemática / Mathematics

MAT

42

0

Física / Physics

FIS

21

0

Ciências Fundamentais da Electrotecnia / Fundamental Sciences of Electrical
Engineering

CFEL

27

0

Ciências da Computação / Computer Sciences

COMP

16.5

18

Automação e Controlo / Automation and Control

AUTC

48

24

Sistemas Digitais e Computadores / Digital Systems and Computers

SDC

31.5

12

Energia / Energy

ENERG

6

24

Telecomunicações / Telecommunications

TEL

6

24

Electrónica, Circuitos e Sensores / Electronics, Circuits and Sensors

ECS

12

6

Sinais, Sistemas e Proc. Sinais /Signals, Systems and Signal Proc.

SSPS

18

12

Geração e Processamento de Imagem / Image Generation and Processing

GPI

6

12

Economia, Gestão e Ciências Sociais / Economy, Management and Social
Sciences

EGCS

12

12

Ciências e Tecnologias da Engenharia Electrotécnica e de Computadores /
Sciences and Technologies of Electrical and Computer Engineering

CTEEC

30

0

276

144

(13 Item s)

Mapa I - Computadores
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers
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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 / ECTS Optativos /
Acronym Mandatory ECTS
Optional ECTS*

Matemática / Mathematics

MAT

42

0

Física / Physics

FIS

21

0

Ciências Fundamentais da Electrotecnia / Fundamental Sciences of Electrical
Engineering

CFEL

27

0

Ciências da Computação / Computer Sciences

COMP

28.5

6

Automação e Controlo / Automation and Control

AUTC

12

24

Sistemas Digitais e Computadores / Digital Systems and Computers

SDC

43.5

0

Energia / Energy

ENERG

6

24

Telecomunicações / Telecommunications

TEL

6

24

Electrónica, Circuitos e Sensores / Electronics, Circuits and Sensors

ECS

12

6

Sinais, Sistemas e Proc. Sinais / Signals, Systems and Signal Proc.

SSPS

24

6

Geração e Processamento de Imagem / Image Generation and Processing

GPI

12

6

Economia, Gestão e Ciências Sociais / Economy, Management and Social
Sciences

EGCS

12

12

Ciências e Tecnologias da Engenharia Electrotécnica e de Computadores /
Sciences and Technologies of Electrical and Computer Engineering

CTEEC

30

0

276

108

(13 Item s)

Mapa I - Energia
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy

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

Sigla /
ECTS Obrigatórios / ECTS Optativos /
Acronym Mandatory ECTS
Optional ECTS*

Matemática / Mathematics

MAT

42

0

Física / Physics

FIS

21

0

Ciências Fundamentais da Electrotecnia / Fundamental Sciences of Electrical
Engineering

CFEL

27

0

Ciências da Computação / Computer Sciences

COMP

16.5

18

Automação e Controlo / Automation and Control

AUTC

6

24

Sistemas Digitais e Computadores / Digital Systems and Computers

SDC

19.5

24

Energia / Energy

ENERG

66

24

Telecomunicações / Telecommunications

TEL

6

24
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Electrónica, Circuitos e Sensores / Electronics, Circuits and Sensors

ECS

12

6

Geração e Processamento de Imagem / Image Generation and Processing

GPI

0

18

Sinais, Sistemas e Proc. Sinais / Signals, Systems and Signal Proc.

SSPS

18

12

Economia, Gestão e Ciências Sociais / Economy, Management and Social
Sciences

EGCS

12

12

Ciências e Tecnologias da Engenharia Electrotécnica e de Computadores /
Sciences and Technologies of Electrical and Computer Engineering

CTEEC

30

0

276

162

(13 Item s)

Mapa I - Telecomunicações
A13.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A13.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications

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

Sigla /
ECTS Obrigatórios / ECTS Optativos /
Acronym Mandatory ECTS
Optional ECTS*

Matemática / Mathematics

MAT

42

0

Física / Physics

FIS

21

0

Ciências Fundamentais da Electrotecnia / Fundamental Sciences of Electrical
Engineering

CFEL

27

0

Ciências da Computação / Computer Sciences

COMP

16.5

18

Automação e Controlo / Automation and Control

AUTC

6

24

Sistemas Digitais e Computadores / Digital Systems and Computers

SDC

25.5

18

Energia / Energy

ENERG

6

24

Telecomunicações / Telecommunications

TEL

42

24

Electrónica, Circuitos e Sensores / Electronics, Circuits and Sensors

ECS

18

0

Geração e Processamento de Imagem / Image Generation and Processing

GPI

0

18

Sinais, Sistemas e Proc. Sinais / Signals, Systems and Signal Proc.

SSPS

30

0

Economia, Gestão e Ciências Sociais / Economy, Management and Social
Sciences

EGCS

12

12

Ciências e Tecnologias da Engenharia Electrotécnica e de Computadores /
Sciences and Technologies of Electrical and Computer Engineering

CTEEC

30

0

276

138

(13 Item s)

A14. Plano de estudos
Mapa II - Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações - 1.º ano / 1.º semestre
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A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation / Computers / Energy / Telecommunications
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano / 1.º 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)
Programação de Computadores /
Computer Programming

COMP

semestral /
202.5
semester

T:30; PL:45

7.5

-

Laboratório de Sistemas Digitais /
Digital Systems Laboratory

SDC

semestral /
202.5
semester

TP:30; PL:45

7.5

-

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

semestral /
202.5
semester

T:45; TP:45

7.5

-

Análise Matemática I / Mathematical
Analysis I

semestral /
202.5
semester

T:45; TP:45

7.5

-

MAT

(4 Item s)

Mapa II - Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações - 1.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation / Computers / Energy / Telecommunications
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2nd semester

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

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

Laboratório de Electrotecnica e Circuitos /
Laboratory of Electrical Engineering and
CFEL
Circuits

semestral /
81
semester

TP:15; PL:30

3

-

Estruturas de Dados e Algoritmos / Data
Structures and Algorithms

COMP

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

Mecânica e Ondas / Mechanics and
Waves

FIS

semestral /
202.5
semester

T:45; TP:45

7.5

-

Sistemas de Microprocessadores /
Microprocessor Systems

SDC

semestral /
162
semester

T:30; PL:45

6

-

Análise Matemática II / Mathematical
Analysis II

MAT

semestral /
202.5
semester

T:45; TP:45

7.5

-

(5 Item s)

Mapa II - Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações - 2.º ano / 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation / Computers / Energy / Telecommunications
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano / 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd 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 Observations
Units
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(1)

(2)

Circuitos Eléctricos / Electric Circuits

CFEL

semestral /
162
semester

TP:60

6

-

Sinais e Sistemas / Signals and
Systems

SSPS

semestral /
162
semester

TP:60

6

-

Materiais Eléctricos e Termodinâmica /
Electrical Materials and
FIS
Thermodynamics

semestral /
202.5
semester

T:45; TP:30; PL:15 7.5

-

Análise Matemática III / Mathematical
Analysis III

semestral /
202.5
semester

T:45; TP:45

7.5

-

semestral /
81
semester

PL:45

3

-

MAT

Aplicações Informáticas para
Engenharia / Softw are Applications for COMP
Engineering

(3)

(4)

(5)

(5 Item s)

Mapa II - Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações - 2.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation / Computers / Energy / Telecommunications
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações /
ECTS Observations
(5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Probabilidades e Estatística /
Probability and Statistics

MAT

semestral /
semester

162

T:45; TP:30

6

-

Processamento de Sinal /
Signal Processing

SSPS

semestral /
semester

162

TP:60

6

-

Electromagnetismo /
Electromagnetics

FIS

semestral /
semester

162

T:45; TP:30

6

-

Electrónica I / Electronics I

ECS

semestral /
semester

162

T:45; PL:15

6

-

Matemática Computacional /
Computational Mathematics

MAT

semestral /
semester

162

T:45; TP:30

6

-

(5 Item s)
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Mapa II - Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações - 3.º ano / 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation / Computers / Energy / Telecommunications
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano / 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 1st 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 Observations
Working Hours (3) Contact Hours (4)
(5)

Instrumentação e Medidas /
Instrumentation and
Measurements

CFEL

semestral /
semester

162

T:45; PL:15

6

-

Electrotecnia Aplicada / Applied
Electrical Engineering

CFEL

semestral /
semester

162

T:30; TP:30

6

-

Controlo / Control

SSPS

semestral /
semester

162

T:60

6

-

Ondas e Propagação / Waves
and Propagation

CFEL

semestral /
semester

162

T:45; TP:15

6

-

Electrónica II / Electronics II

ECS

semestral /
semester

162

T:45; PL:15

6

-

(5 Item s)

Mapa II - Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações - 3.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação / Computadores / Energia / Telecomunicações
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation / Computers / Energy / Telecommunications
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 2nd semester

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

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

Sistemas Operativos / Operative
Systems

SDC

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

Automação Industrial / Industrial
Automation

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

Redes e Sistemas de Telecomunicações
/ Telecommunications Netw orks and
TEL
Systems

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

Redes e Instalações Eléctricas /
Electrical Netw orks and Installations

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

-

Técnicas de Planeamento e Gestão /
Planning and Management Techniques

EGCS

semestral /
162
semester

TP:60

6

-

(5 Item s)

Mapa II - Automação - 4.º ano / 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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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 Tempo real /
SDC
Real Time Systems

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

Sensores Inteligentes /
Intelligent Sensors

AUTC

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

Robótica / Robotics

AUTC

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

Controlo Digital / Digital
Control

AUTC

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

Redes de Computadores /
SDC
Computer Netw orks
(5 Item s)

Mapa II - Automação - 4.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
Working Hours
Contact Hours
ECTS
Observations
(3)
(4)
(5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Projecto de Controlo Digital / Digital
Control Design

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

Sistemas Robóticos e Robótica Móvel
/ Robotic Systems and Mobile
AUTC
Robotics

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

Visão por Computador / Computer
Vision

GPI

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

Mecatrónica / Mechatronics

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

(5 Item s)
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Mapa II - Automação - 5.º ano / 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 1st semester

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

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

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Criação e Gestão de Empresas /
Enterprise Creation and
Management

EGCS

semestral /
162
semester

T:60

6

-

Controlo de Qualidade e
Manutenção / Quality Control and
Management

AUTC

semestral /
162
semester

TP:60

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

Optativa /
Optional

(5 Item s)

Mapa II - Automação - 5.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
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Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th 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)

Dissertação / Dissertation CTEEC

semestral /
semester

OT:15

30

810

-

(1 Item )

Mapa II - Automação - unidades curriculares optativas - 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação - unidades curriculares optativas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation - optional curricular units
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

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

optativa /
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Control and Learning

AUTC

semester

162

T:30; PL:30

6

optional

Inspecção Automática e Visão Artificial /
Automatic Inspection and Artificial Vision

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Robótica Médica / Medical Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T:37,5; PL:22,5

6

optativa /
optional

Simulação e Animação Computacional /
Simulation and Computational Animation

COMP

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Fundamentos de Investigação Operacional
EGCS
/ Foundations of Operational Research

semestral /
162
semester

TP:60

6

optativa;
optional

Aplicações de Accionamentos Eléctricos /
ENERG
Applications of Electrical Drives

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

optativa /
optional

Manutenção de Sistemas
Electromecatrónicos / Maintenance of
Electromecatronic Systems

ENERG

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Sistemas de Controlo de Energia / Energy
Control Systems

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Interacção Homem-Máquina / Man-Machine
GPI
Interaction

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Propagação na Atmosfera / Atmospheric
Propagation

TEL

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Redes Ópticas / Optical Netw orks

TEL

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Técnicas de Transmissão / Transmission
Techniques

TEL

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Bases de Dados / Data Bases

COMP

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Electrónica para Telecomunicações /
Electronics for Telecommunications

ECS

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Electrónica de Potência / Pow er
Electronics

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Gestão de Energia Eléctrica / Electric
Energy Management

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Máquinas Eléctricas I / Electrical Machines
ENERG
I

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Planeamento e Produção de Electricidade /
ENERG
Planning and Production of Electricity

semestral /
162
semester

T:45; PL: 30

6

optativa /
optional

Projectos de Instalações Eléctricas /
Design of Electrical Installations

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP: 30

6

optativa /
optional

Sistemas de Energia Eléctrica I / Electrical
ENERG
Energy Systems I

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Energia em Ambiente de
Mercado / Energy Systems in Market
Environment

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

optativa /
optional

Arquitectura de Computadores / Computer
SDC
Architecture

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Processamento Digital de Sinal / Digital
Signal Processing

SSPS

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Teoria da Informação e Codificação /
Information Theory and Coding

SSPS

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Antenas / Antennas

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Fundamentos de Sistemas de
Comunicação / Foundations of
Communication Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

ENERG

(26 Item s)

Mapa II - Automação - unidades curriculares optativas - 2.º semestre
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A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação - unidades curriculares optativas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation - optional curricular units
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd semester

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

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

Controlo Não Destrutivo / Non Destructive
AUTC
Control

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Compatibilidade Electromagnética /
Electromagnetic Compatibility

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Qualidade de Serviço de Energia / Energy
ENERG
Service Quality

semestral /
162
semester

T:45;OT:15

6

optativa /
optional

Complementos de Investigação
Operacional / Complements of Operational EGCS
Research

semestral /
162
semester

TP:60

6

optativa /
optional

Máquinas Eléctricas III /Electrical Machines
ENERG
III

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Tracção Eléctrica / Electrical Traction

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Micro-ondas / Microw aves

TEL

semestral /
162
semester

T:45; TP:15

6

optativa /
optional

Gestão de Energia em Edifícios e na
Indústria /Energy Management in Buildings ENERG
and Industry

semestral /
162
semester

T:45; S:15

6

optativa /
optional

Engenharia de Softw are / Softw are
Engineering

semestral /
162
semester

T:30; TP:15; PL:15 6

optativa /
optional

Computação Gráfica / Computer Graphics GPI

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

Projecto de Sistemas Digitais / Digital
Systems Design

SDC

semestral /
semester 162

TP:30; PL:30

6

optativa /
optional

Técnicas de Alta Tensão e Protecções /
High Voltage Techniques and Protections

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Energia Eléctrica II / Electrical
ENERG
Energy Systems II

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Introdução aos Accionamentos Eléctricos /
ENERG
Introduction to Electrical Drives

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional
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Máquinas Eléctricas II / Electrical Machines ENERG
II

semestral / 162
semester

T:45; PL:15

6

Comunicações Móveis / Mobile
Communications

TEL

Comunicação de Áudio e Vídeo / Audio
and Video Communication

optativa /
optional

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Transmissão Ópticos / Optical
TEL
Transmission Systems

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Teletráfego / Tele-traffic
Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Sistemas de Comunicação Digital / Digital
Communication Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

(20 Item s)

Mapa II - Computadores - 4.º ano / 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 1st 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)

Sistemas de Tempo Real / Real
SDC
Time Systems

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

Arquitectura de Computadores
SDC
/ Computer Architecture

semestral /
semester

162

T:45; PL:15

6

-

Processamento Digital de Sinal
SSPS
/ Digital Signal Processing

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

Controlo Digital / Digital Control AUTC

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

Redes de Computadores /
Computer Netw orks

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

SDC

(5 Item s)
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Mapa II - Computadores - 4.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações /
ECTS Observations
(5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Engenharia de Softw are /
Softw are Engineering

COMP

semestral /
semester

162

T:30; TP:15; PL:15

6

-

Computação Gráfica /
Computer Graphics

GPI

semestral /
semester

162

T:45; PL:30

6

-

Visão por Computador /
Computer Vision

GPI

semestral /
semester

162

T:30; PL:30

6

-

Projecto de Sistemas Digitais
SDC
/ Digital Systems Design

semestral /
semester

162

TP:30; PL:30

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U. -

semestral /
semester

162

-

6

optativa / optional

(5 Item s)

Mapa II - Computadores - 5.º ano / 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 1st semester

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

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

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Criação e Gestão de Empresas /
Enterprise Creation and
Management

EGCS

semestral /
162
semester

T:60

6

-

Bases de Dados / Data Bases

COMP

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

(5 Item s)

Mapa II - Computadores - 5.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 2nd semester

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

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS Observations
(5)

Dissertação / Dissertation CTEEC

semestral /
semester

OT:15

30

810

-

(1 Item )

Mapa II - Computadores - unidades curriculares optativas - 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores - unidades curriculares optativas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers - optional curricular units
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester

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

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

Fundamentos de Investigação Operacional
EGCS
/ Foundations of Operational Research

semestral /
162
semester

TP:60

6

optativa /
optional

Inspecção Automática e Visão Artificial /
Automatic Inspection and Artificial Vision

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Redes Ópticas / Optical Netw orks

TEL

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Robótica Médica / Medical Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T:37.5; PL:22.5

6

optativa /
optional

Aplicações de Accionamentos Eléctricos /
ENERG
Applications of Electrical Drives

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

optativa /
optional

Sistemas de Controlo de Energia / Energy
Control Systems

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Manutenção de Sistemas
Electromecatrónicos / Maintenance of
Electromecatronic Systems

ENERG

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy
Control and Learning

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Interacção Homem-Máquina / Man-Machine
GPI
Interaction

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Propagação na Atmosfera / Atmospheric

semestral /

T:60

6
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Propagation

semester

optional

Simulação e Animação Computacional /
Simulation and Computational Animation

COMP

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Técnicas de Transmissão / Transmission
Techniques

TEL

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Sensores Inteligentes / Intelligent Sensors AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Robótica / Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Controlo de Qualidade e Manutenção /
Quality Control and Maintenance

AUTC

semestral /
162
semester

TP:60

6

optativa /
optional

Electrónica para Telecomunicações /
Electronics for Telecommunications

ECS

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Planeamento e Produção de Electricidade /
ENERG
Planning and Production of Electricity

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Gestão de Energia Eléctrica / Electric
Energy Management

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Sistemas de Energia Eléctrica I / Electrical
ENERG
Energy Systems I

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Electrónica de Potência / Pow er
Electronics

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Máquinas Eléctricas I / Electrical Machines
ENERG
I

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Projectos de Instalações Eléctricas /
Design of Electrical Installations

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; OT:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Energia em Ambiente de
Mercado / Energy Systems in Market
Environment

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

optativa /
optional

Teoria da Informação e Codificação /
Information Theory and Coding

SSPS

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Fundamentos de Sistemas de
Comunicação / Foundations of
Communication Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Antenas / Antennas

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Processamento Avançado de Vídeo /
Advanced Video Processing

SSPS

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

(27 Item s)

Mapa II - Computadores - unidades curriculares optativas - 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores - unidades curriculares optativas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers - optional curricular units
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd semester

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

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

Controlo Não Destrutivo / Non Destructive
AUTC
Control

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Compatibilidade Electromagnética /
Electromagnetic Compatibility

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Complementos de Investigação
Operacional / Complements of Operational EGCS
Research

semestral /
162
semester

TP:60

6

optativa /
optional

Máquinas Eléctricas III / Electrical Machines
ENERG
III

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Tracção Eléctrica / Electrical Traction

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Qualidade de Serviço de Energia / Energy
ENERG
Service Quality

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

optativa /
optional

Micro-ondas / Microw aves

TEL

semestral /
162
semester

T:45; TP:15

6

optativa /
optional

Comunicações Móveis / Mobile
Communications

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

Gestão de Energia em Edifícios e na
Indústria /Energy Management in Buildings ENERG
and Industry

semestral /
162
semester

T:45; S:15

6

optativa /
optional

Projecto de Controlo Digital / Digital Control
AUTC
Design

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas Robóticos e Robótica Móvel /
Robotic Systems and Mobile Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Mecatrónica / Mechatronics

AUTC

semestral /
162
semester

TP:30; PL:30

6

optativa /
optional

Técnicas de Alta Tensão e Protecções /
High Voltage Techniques and Protections

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Energia Eléctrica II / Electrical
ENERG
Energy Systems II

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Introdução aos Accionamentos Eléctricos /
ENERG
Introduction to Electrical Drives

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Máquinas Eléctricas II / Electrical Machines
ENERG
II

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Comunicação de Áudio e Vídeo / Audio
and Video Communication

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Transmissão Ópticos / Optical
TEL
Transmission Systems

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Teletráfego / Tele-traffic
Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Sistemas de Comunicação Digital / Digital
Communication Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

ENERG

(20 Item s)

Mapa II - Energia - 4.º ano / 1.º semestre
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A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th 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)
Planeamento e Produção de
Electricidade / Planning and Production ENERG
of Electricity

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

Gestão de Energia Eléctrica / Electric
Energy Management

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

Sistemas de Energia Eléctrica I /
Electrical Energy Systems I

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

-

Electrónica de Potência / Pow er
Electronics

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

Máquinas Eléctricas I / Electrical
Machines I

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

(5 Item s)

Mapa II - Energia - 4.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 2nd 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)
Técnicas de Alta Tensão e Protecções
/ High Voltage Techniques and
ENERG
Protections

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

-

Sistemas de Energia Eléctrica II /
Electrical Energy Systems II

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

-

Introdução aos Accionamentos
Eléctricos / Introduction to Electrical
Drives

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

Máquinas Eléctricas II / Electrical
Machines II

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

(5 Item s)

Mapa II - Energia - 5.º ano / 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 1st semester

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

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

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

Projectos de Instalações Eléctricas /
ENERG
Design of Electrical Installations

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

-

Criação e Gestão de Empresas /
Enterprise Creation and
Management

EGCS

semestral /
162
semester

T:60

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

(5 Item s)

Mapa II - Energia - 5.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 2nd semestre

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)

Dissertação / Dissertation CTEEC

semestral /
semester

OT: 15

30

810

-

(1 Item )

Mapa II - Energia - unidades curriculares optativas - 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
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A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia - unidades curriculares optativas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy - optional curricular units
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester

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

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

Inspecção Automática e Visão Artificial /
Automatic Inspection and Artificial Vision

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Robótica Médica / Medical Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T:37.5; PL:22.5

6

Optativa /
Optional

Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy
Control and Learning

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Simulação e Animação Computacional /
Simulation and Computational Animation

COMP

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Fundamentos de Investigação Operacional
EGCS
/ Foundations of Operational Research

semestral /
162
semester

TP:60

6

Optativa /
Optional

Aplicações de Accionamentos Eléctricos /
ENERG
Applications of Electrical Drives

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Controlo de Energia / Energy
ENERG
Control Systems

semestral /
162
semester

T:30;TP:30

6

Optativa /
Optional

Manutenção de Sistemas
Electromecatrónicos / Maintenance of
Electromecatronic Systems

ENERG

semestral /
162
semester

T60

6

Optativa /
Optional

Interacção Homem-Máquina / ManMachine Interaction

GPI

semestral /
162
semester

T:60

6

Optativa /
Optional

Redes Ópticas / Optical Netw orks

TEL

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Propagação na Atmosfera / Atmospheric
Propagation

TEL

semestral /
162
semester

T:60

6

Optativa /
Optional

Técnicas de Transmissão / Transmission
Techniques

TEL

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Controlo de Qualidade e Manutenção /
Quality Control and Maintenance

AUTC

semestral /
162
semester

T:60

6

Optativa /
Optional

Controlo Digital / Digital Control

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Robótica / Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

T:30; PL:30

6

Sensores Inteligentes / Intelligent Sensors AUTC
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semester

Optional

Bases de Dados / Data Bases

COMP

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Electrónica para Telecomunicações /
Electronics for Telecommunications

ECS

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Energia em Ambiente de
Mercado / Energy Systems in Market
Environment

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

Optativa /
Optional

Arquitectura de Computadores / Computer
SDC
Architecture

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Redes de Computadores / Computer
Netw orks

SDC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Tempo Real / Real Time
Systems

SDC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Processamento Digital de Sinal / Digital
Signal Processing

SSPS

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Teoria da Informação e Codificação /
Information Theory and Coding

SSPS

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Antenas / Antennas

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Fundamentos de Sistemas de
Comunicação / Foundations of
Communication Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

(26 Item s)

Mapa II - Energia - unidades curriculares optativas - 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia - unidades curriculares optativas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy - optional curricular units
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd semester

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

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

Controlo Não Destrutivo / Non Destructive
AUTC
Control
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6

optativa /
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semester
Compatibilidade Electromagnética /
Electromagnetic Compatibility

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Complementos de Investigação
Operacional / Complements of Operational EGCS
Research

semestral /
162
semester

TP:60

6

optativa /
optional

Máquinas Eléctricas III / Electrical Machines
ENERG
III

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Tracção Eléctrica / Electrical Traction

ENERG

semestral /
162
semester

T30; TP:30

6

optativa /
optional

Qualidade de Serviço de Energia / Energy
ENERG
Service Quality

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

optativa /
optional

Micro-ondas / Microw aves

TEL

semestral /
162
semester

T:45; TP:15

6

optativa /
optional

Comunicações Móveis / Mobile
Communications

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

Gestão de Energia em Edifícios e na
Indústria /Energy Management in Buildings ENERG
and Industry

semestral /
162
semester

T:45; S:15

6

optativa /
optional

Projecto de Controlo Digital / Digital Control
AUTC
Design

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas Robóticos e Robótica Móvel /
Robotic Systems and Mobile Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Visão por Computador / Computer Vision

GPI

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Mecatrónica / Mechatronics

AUTC

semestral /
162
semester

TP:30; PL:30

6

optativa /
optional

Engenharia de Softw are / Softw are
Engineering

COMP

semestral /
162
semester

T:30; TP:15; PL:15 6

optativa /
optional

Computação Gráfica / Computer Graphics GPI

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

Projecto de Sistemas Digitais / Digital
Systems Design

SDC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Comunicação de Áudio e Vídeo / Audio
and Video Communication

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Transmissão Ópticos / Optical
TEL
Transmission Systems

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Teletráfego / Tele-traffic
Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Sistemas de Comunicação Digital / Digital
Communication Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

ENERG

(20 Item s)

Mapa II - Telecomunicações - 4.º ano / 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
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A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 1st semester

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

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

Fundamentos de Sistemas de
Comunicação / Foundations of
Communication Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

Antenas / Antennas

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

Teoria da Informação e Codificação /
Information Theory and Coding

SSPS

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

-

Processamento Digital de Sinal / Digital
Signal Processing

SSPS

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

Redes de Computadores / Computer
Netw orks

SDC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

(5 Item s)

Mapa II - Telecomunicações - 4.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações
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Unidades Curriculares /
Curricular Units
Comunicação de Áudio e Vídeo /
Audio and Video Communication

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

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

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

-

Sistemas de Transmissão Ópticos
TEL
/ Optical Transmission Systems

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

Sistemas de Teletráfego / Teletraffic Systems

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

Sistemas de Comunicação Digital /
TEL
Digital Communication Systems

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

-

(5 Item s)

Mapa II - Telecomunicações - 5.º ano / 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 1.º 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)

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

Criação e Gestão de Empresas /
EGCS
Enterprise Creation and Management

semestral /
162
semester

T:60

6

-

Electrónica para Telecomunicações /
ECS
Electronics for Telecommunications

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral /
162
semester

-

6

optativa /
optional
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(5 Item s)

Mapa II - Telecomunicações - 5.º ano / 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5.º ano / 2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5th 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)

Dissertação / Dissertation CTEEC

semestral /
semester

OT:15

30

810

-

(1 Item )

Mapa II - Telecommunicações - unidades curriculares optativas - 1.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecommunicações - unidades curriculares optativas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications - optional curricular units
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st semester

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

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

Inspecção Automática e Visão Artificial /
Automatic Inspection and Artificial Vision

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Robótica Médica / Medical Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T37.5; PL:22.5

6

optativa /
optional

Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy
Control and Learning

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Simulação e Animação Computacional /
Simulation and Computational Animation

COMP

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Fundamentos de Investigação Operacional
EGCS
/ Foundations of Operational Research

semestral /
162
semester

TP:60

6

optativa /
optional

Aplicações de Accionamentos Eléctricos /
ENERG
Applications of Electrical Drives

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

optativa /
optional

Sistemas de Controlo de Energia / Energy
Control Systems

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Manutenção de Sistemas
Electromecatrónicos / Maintenance of
Electromecatronic Systems

ENERG

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Interacção Homem-Máquina / Man-Machine
GPI
Interaction

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Redes Ópticas / Optical Netw orks

TEL

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Propagação na Atmosfera / Atmospheric
Propagation

TEL

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Técnicas de Transmissão / Transmission
Techniques

TEL

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Controlo de Qualidade e Manutenção /
Quality Control and Maintenance

AUTC

semestral /
162
semester

TP:60

6

optativa /
optional

Controlo Digital / Digital Control

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Robótica / Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Sensores Inteligentes / Intelligent Sensors AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Bases de Dados / Data Bases

COMP

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Electrónica de Potência / Pow er
Electronics

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Gestão de Energia Eléctrica / Electric
Energy Management

ENERG

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Máquinas Eléctricas I / Electrical Machines
ENERG
I

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Planeamento e Produção de Electricidade /
ENERG
Planning and Production of Electricity

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Projectos de Instalações Eléctricas /
Design of Electrical Installations

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Energia Eléctrica I / Electrical
ENERG
Energy Systems I

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional
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Sistemas de Energia em Ambiente de
Mercado / Energy Systems in Market
Environment

semestral /
162
semester

T:45; OT:15

6

optativa /
optional

Arquitectura de Computadores / Computer
SDC
Architecture

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Sistemas de Tempo Real / Real Time
Systems

SDC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Processamento Avançado de Vídeo /
Advanced Video Processing

SSPS

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

ENERG

(27 Item s)

Mapa II - Telecomunicações - unidades curriculares optativas - 2.º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
A14.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações - unidades curriculares optativas
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications - optional curricular units
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2.º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd semester

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

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

Controlo Não Destrutivo / Non Destructive
AUTC
Control

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Complementos de Investigação
Operacional / Complements of Operational EGCS
Research

semestral /
162
semester

TP:60

6

optativa /
optional

Compatibilidade Electromagnética /
Electromagnetic Compatibility

ENERG

semestral /
162
semester

T30; TP:30

6

optativa /
optional

Máquinas Eléctricas III / Electrical Machines
ENERG
III

semestral /
162
semester

T:60

6

optativa /
optional

Tracção Eléctrica / Electrical Traction

ENERG

semestral /
162
semester

T:30;TP:30

6

optativa /
optional

Qualidade de Serviço de Energia / Energy
ENERG
Service Quality

semestral /
semester 162

T:45; OT:15

6

optativa /
optional

semestral /
162
semester

T:45; S:15

6

optativa /
optional

Gestão de Energia em Edifícios e na
Indústria /Energy Management in Buildings ENERG
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and Industry
Micro-ondas / Microw aves

TEL

semestral /
162
semester

T:45; TP:15

6

optativa /
optional

Comunicações Móveis / Mobile
Communications

TEL

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

Projecto de Controlo Digital / Digital Control
AUTC
Design

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Sistemas Robóticos e Robótica Móvel /
Robotic Systems and Mobile Robotics

AUTC

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Mecatrónica / Mechatronics

AUTC

semestral /
162
semester

TP:30; PL:30

6

optativa /
optional

Engenharia de Softw are / Softw are
Engineering

COMP

semestral /
162
semester

T:30; TP:15; PL:15 6

optativa /
optional

Técnicas de Alta Tensão e Protecções /
High Voltage Techniques and Protections

ENERG

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Sistemas de Energia Eléctrica II / Electrical
ENERG
Energy Systems II

semestral /
162
semester

T:30; TP:30

6

optativa /
optional

Introdução aos Accionamentos Eléctricos /
ENERG
Introduction to Electrical Drives

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Máquinas Eléctricas II / Electrical Machines
ENERG
II

semestral /
162
semester

T:45; PL:15

6

optativa /
optional

Visão por Computador / Computer Vision

GPI

semestral /
162
semester

T:30; PL:30

6

optativa /
optional

Computação Gráfica / Computer Graphics GPI

semestral /
162
semester

T:45; PL:30

6

optativa /
optional

Projecto de Sistemas Digitais / Digital
Systems Design

semestral /
162
semester

TP:30; PL:30

6

optativa /
optional

SDC

(20 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)
Urbano José C. Nunes (coordenador); Vitor M. Silva, Álvaro Gomes e Rui Araújo (Vice-Coordenadores)

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

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:
Durante o seu percurso académico, os alunos do MiEEC poderão realizar unidades curriculares de um
semestre ou um ano, em regime de mobilidade, em instituições de ensino superior internacionais ou nacionais,
com as quais a Universidade de Coimbra tenha estabelecido acordos bilaterais ou programas/redes de
intercâmbio, nomeadamente acordos bilaterais ERASMUS (universidades Europeias).
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A18. Observations:
During their academic path, the MiEEC students may choose to do the course subjects of a semester or a year
in a mobility program in international or national HEIs, with which the University of Coimbra has established
bilateral agreements or programs/networks of students interchange, namely bilateral ERASMUS (European
universities).
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Sim

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores tem uma duração de cinco anos,
distribuídos por dois ciclos de formação, e tem por objectivo:
• a formação de profissionais com um elevado nível de qualidade técnica, científica e ética, capazes de
responder às necessidades de modernização da economia à escala Global no domínio da Engenharia
Electrotécnica e de Computadores e em particular nas áreas de especialidade de Automação, Energia,
Computadores e Telecomunicações;
• fornecer uma formação sólida que habilite aqueles que o desejarem a prosseguirem os seus estudos num 3º
ciclo de estudos (Doutoramento) e uma carreira de investigadores.
• garantir que os Mestres dele resultantes adquiram conhecimento e compreensão dos conceitos, princípios
básicos, teorias, métodos e práticas da Engenharia Electrotécnica e de Computadores e sejam capazes de lhes
dar expressão através de um conjunto integrado de competências instrumentais, sistémicas e interpessoais.
1.1. Study cycle's generic objectives.
The Master in Electrical and Computer Engineering has a duration if five years, divided in two cycles of study,
and aims
• to train professionals with a high level of technical quality, scientific and ethical, responsive to the needs of
modernization of the national economy in the domain of Electrical and Computers Engineering, in particular in
the areas of expertise of Automation, Energy, Computers and Telecommunications;
• provide a solid education that will enable those who wish to continue their studies in a 3rd cycle (PhD) and
pursuit a research career.
• to ensure that the Masters resulting therefrom acquire knowledge and understanding of the concepts,
principles, theories, methods and practices of Electrical and Computer Engineering and be able to give them
expression through an integrated set of instrumental skills, systemic and interpersonal.
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
De acordo com o seu regulamento, cabe ao DEEC promover a aquisição e difusão do conhecimento em
Engenharia Electrotécnica e de Computadores, e contribuir para o fortalecimento da cultura científica e para a
modernização do sistema produtivo nacional. Os vectores principais da missão do DEEC são o ensino e a
investigação nos domínios de intervenção específicos da Engenharia Electrotécnica e de Computadores,
nomeadamente os sistemas de energia, os sistemas electrónicos e de computadores, a automação e robótica,
e os sistemas de telecomunicações. A coerência dos objectivos definidos para o MiECC com a missão e a
estratégia do DEEC-FCTUC é assegurada em termos de ensino, investigação, e transferência e valorização de
conhecimento através do um corpo docente altamente qualificado, totalmente composto por docentes
detentores do grau de Doutor, um espaço físico de enorme qualidade, que assegura a alunos e docentes
condições de excelência para a actividade lectiva e para aprendizagem, a que acresce a estreita interligação a
quatro unidade de I&D associadas ao DEEC-FCTUC, reconhecidas pela FCT e avaliadas recentemente com a
classificação de Excelente ou Muito Bom. Estas unidades I&D comportam-se como entidades de acolhimento
dos alunos em actividades de investigação e desenvolvimento tecnológico, integrando os alunos em projectos
quer nacionais quer europeus, ou contratualizados com empresas potencialmente acolhedoras dos formandos
(ex.EDP, Portugal Telecom, Siemens-network, etc), abrindo simultaneamente caminho a carreiras de
investigação.
Do ponto de vista formativo, a coerência de objectivos do MiEEC está claramente espelhada nas quatro áreas
de especialidade em que se sub-divide o 2º ciclo de estudos do MiEEC, permitindo aos formando adquirir
elevadas competências nas áreas formativas que constituem os vectores principais da missão do DEEC
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Acresce a estreita ligação do DEEC-FCTUC a instituições de promoção de transferência de conhecimento
(DITS e III-UC) e incubação de empresas, como é o caso do Instituto Pedro Nunes (IPN), potenciando a
penetração dos formandos do MiEEC no tecido produtivo e empresarial nacional e também internacional.
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.
According to its rules, it is DEEC duty to promote the acquisition and dissemination of knowledge in Electrical
and Computer Engineering, and contribute to the strengthening of scientific culture and the modernization of the
national productive system. The main vectors of the mission of DEEC are teaching and research in specific
scientific areas of Electrical and Computer Engineering, including power systems, electronic systems and
computers, automation and robotics, and telecommunications systems. The coherence of the objectives set for
the MiECC with the mission and strategy of DEEC-FCTUC is ensured in terms of teaching, research and
transfer of knowledge and appreciation through an highly qualified teaching staff, fully composed of teachers
holding a PhD degree, physical space of high quality that ensures students and teachers conditions of
excellence for teaching activity and learning, in addition to the close interconnection to four R&D units
associated with the DEEC-FCTUC, recognized by the FCT, and recently evaluated and classified as Excellent or
Very Good These R&D units behave as student placement organizations in research and technological
development, integrating students into both national and European projects, or contracted with companies
potentially welcoming trainees (ex.EDP, Portugal Telecom, Siemens-network, etc.), while opening the way for
research careers.
From the standpoint of training, consistency of objectives of MiEEC is clearly expressed in the four specialty
areas in which the 2nd cycle of studies of MiEEC is sub-divided, allowing the trainee to acquire high skills in the
areas of learning that are the main vectors of the mission the DEEC.
Moreover, the close connection of the DEEC-FCTUC with institutions promoting knowledge transfer (DITS and
UC-III) and business incubation, such as the Instituto Pedro Nunes (IPN), enhancing the penetration of graduates
of MiEEC in national and also international productive business stakeholders.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do ciclo de estudos são divulgados por via da plataforma informática de gestão académica Nónio:
aos docentes através do infordocente e aos estudantes através do inforestudante. Para o público em geral a
informação está disponível na página web da Universidade de Coimbra, em http://cursos.uc.pt.
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 by NONIO which is an academic management IT platform:
the information is available for the teachers at infordocente and for the students at inforestudante. For the public
this information is available on the web page of the University of Coimbra - http://cursos.uc.pt.

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.
A tramitação das alterações decorre de forma idêntica, devendo, depois de aprovadas, ser comunicadas à
DGES e publicadas em DR. No caso do MiEEC as propostas de criação, revisão curriculares e a distribuição do
serviço docente são feitas pela comissão científica do DEEC e aprovadas pelo Conselho Científico da FCTUC.
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 UC involves the Organisational Unit (OU), the Central Services, the Dean /
the Senate and 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.
The procedure for changes is identical, and once approved, the reviewed proposal must be sent to DGES and
published in the national official journal. In the case of the MiEEC the proposals of creation, curricular revisions
and teaching service distribution are mede by the SC (Scientific Commission) of DEEC and approved by the
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Scientific Council of FCTUC.
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. Os estudantes e docentes são ainda representados nos órgãos de
governo da UC, nomeadamente Conselho Geral, Conselho de Gestão e Senado. Os representantes dos
docentes que integram a CC do DEEC asseguram também uma participação ativa na gestão científica e
pedagógica do curso e em todos os aspectos relacionados com o funcionamento/qualidade do mesmo,
cabendo ao conselho pedagógico (CP) da FCTUC a competência para se pronunciar sobre planos de ciclos de
estudo, métodos de ensino e calandários escolar. Tem assento no CP um representante dos alunos e um
representante dos coordenadores de curso.
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
The active participation of teachers and students is ensured with regular educational surveys. The results are
subject to analysis and discussion in order to develop the self-assessment of the study cycle and OUs’ reports.
In addition to quantitative data, comments and suggestions of students and teachers are also integrated at UC
improvement process. Students and teachers are also represented at UC's governing bodies, namely the
General Council, Management Council and Senate. The representatives of the teaching staff who compose the
CC of DEEC has an active participation in the management of scientific and teaching issues and other aspects
related to the functioning/quality of the course. In the Pedagogical council of FCTUC there is a representative of
the MiEEC students and a representative of the coordinators of the FCTUC courses. This body has among
others competencies the capacity of pronouncing on proposals concerning studies cycles, teaching methods
ans school calendar.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
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/diretor de 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.
According to the established procedures, the self-assessment of the study cycle is held at the end of each
school year with the participation of different stakeholders. The final report must be ensured by the
coordinator/director of the study cycle. The self-assessment process consists of a SWOT analysis, including
information regarding several aspects, including namely access, academic success, employability, and
information from the educational surveys. Considering this analysis, improvement actions are set on an annual
basis, which are evaluated in the following year
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
Equipa reitoral, em articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
Rector team and Evaluation and Improvement Unit.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Existe 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 coordenado do curso (em ligação com o
diretor do DEEC e a direção da FCTUC) que deverá acompanhar o funcionamento do ciclo de estudos (p.e.
adequada articulação entre unidades curriculares, esforço esperado e concretizado pelos estudantes,
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distribuição das datas de avaliação e volume de trabalho) em ligação com os docentes do ciclo de estudos,
diretores de departamento e UO. O atual modelo de auscultação no âmbito da gestão da qualidade pedagógica
prevê a aplicação de um inquérito aos estudantes do MiEEC e docentes no final de cada semestre letivo
(período que antecede a época de exames), sendo essa informação coligida e analisada no final do ano 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 of the study cycle (in
connection with the director of DEEC and the Direction of FCTUC) 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 present the monitoring system of pedagogical quality management foresees in the first two
cycles of study the application of a student and teachers inquiry at the end of each semester (before exams
period), being the information collected and analysed at the end of year for the purpose of self-assessment of
the study cycles.
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 e ações de melhoria dai decorrentes são discutidos com as diferentes partes
interessadas no âmbito da elaboração do relatório de auto-avaliação, em particular com a comunidade docente
interveniente de modo a definir as acções de melhoria a implementar. Coloca-se particular ênfase na análise de
eventuais desvios em termos de taxa de sucesso das unidades curriculares e também na análise da carga de
esforço aplicada nas diversas unidades curriculares monitorizando a conformidade dos ECTS de cada
disciplina com o total de horas de trabalho associado.
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.
The results of the evaluations and the associated improvements actions will be discussed with the different
parties interested in the self-assessment report elaboration, in particular with the teaching community
intervening to define improvement actions to implement. Particular emphasis is devoted on the analysis of any
deviations in terms of success rate of courses and also in the analysis of the load of effort applied in different
courses, monitoring the compliance of ECTS for each discipline with the total number of hours of work.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e Computadores da FCTUC foi acreditado pela A3ES no
âmbito do processo CEF/0910/09377.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The accreditation of the Integrated Master on Electrical and Computers Engineering was awarded by A3ES in
the context of the process CEF/0910/09377.

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)

Anfiteatro A3.1 / Amphitheatre A3.1

115

Anfiteatro A4.1 / Amphitheatre A4.1

115

Anfiteatro A5.1 / Amphitheatre A5.1

57

Anfiteatro A5.2 / Amphitheatre A5.2

57

Sala de Aula T4.4 / Lecture room T4.4

103
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Sala de Aula T4.4 / Lecture room T4.4

103

Sala de Aula T5.4 / Lecture room T5.4

103

Sala de Aula T6.4 / Lecture room T6.4

103

Sala de Aula T4.1 / Lecture room T4.1

83

Sala de Aula T5.1 / Lecture room T5.1

83

Sala de Aula T6.1 / Lecture room T6.1

83

Sala de Aula T5.2 / Lecture room T5.2

40

Sala de Aula T5.3 / Lecture room T5.3

40

Sala de Estudo T4.2 / Study room T4.2

40

Sala de Estudo T4.3 / Study room T4.3

40

Laboratório de Apoio Informático III / Informatics Support Laboratory III

104

Laboratório de Apoio Informático II / Informatics Support Laboratory II

40

Laboratório de Apoio Informático I / Informatics Support Laboratory

40

Laboratório de Automação e Energia / Automation and Energy Laboratory

120

Laboratório de CAD/CAE / CAD/CAE Laboratory

105

Laboratório de Controlo / Control Laboratory

70

Laboratório de Electrónica / Electronics Laboratory

86

Laboratório de Electrónica de Potência / Pow er Electronics Laboratory

182

Laboratório de Hiperfrequências / Hyper-frequencies Laboratory

120

Laboratório de Máquinas Eléctricas / Electrical Machines Laboratory

355

Laboratório de Electrotecnia e Circuitos / Electrical Engineering and Circuits Laboratory

105

Laboratório de Instrumentação e Medidas / Instrumentation and Measurements Laboratory

120

Laboratório de Processamento de Sinal / Signal Processing Laboratory

86

Laboratório de Sistemas Digitais / Digital Systems Laboratory

138

Laboratório de Sistemas e Redes de Computadores / Computer Systems and Netw orks Laboratory

138

Laboratório de Telecomunicações / Telecommunications Laboratory

105

Laboratório de Análise de Sistemas / Systems Analysis Laboratory

56

Laboratório de Compatibilidade Electromagnética / Electromagnetic Compatibility Laboratory

46

Laboratório de Comunicações Ópticas / Optical Communications Laboratory

63

Laboratório de Energia e Ambiente / Energy and Environment Laboratory

78

Laboratório de Gestão de Energia / Energy Management Laboratory

91

Laboratório de Materiais e Ultrassons I / Materials and Ultra-sounds Laboratory I

19

Laboratório de Materiais e Ultrassons II / Materials and Ultra-sounds Laboratory II

143

Laboratório de Materiais e Ultrassons III / Materials and Ultra-sounds Laboratory III

19

Laboratório de Processamento da Voz / Voice Processing Laboratory

69

Laboratório de Robótica e Produção Automática / Robotics and Automatic Production Laboratory

80

Laboratório de Simulação e Teletráfego / Simulation and Tele-traffic Laboratory

76

Laboratório de Sistemas Electromecânicos / Electro-mechanic Systems Laboratory

163

Laboratório de Sistemas Embebidos / Embedded Systems Laboratory

103

Laboratório de CAD/CAE II / CAD/CAE II Laboratory

46

Sala para Testes de Avaliação e Exames / Room for Evaluation Tests and Examinations

149

Biblioteca / Library

386

Laboratórios na unidade de I&D - ISR Coimbra / R&D Laboratories - ISR Coimbra

650

Laboratórios na unidade de I&D - IT Coimbra / R&D Laboratories - IT Coimbra

300

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 / Computers

250

Impressoras locais e partilhadas / Local and shared printers

28
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Osciloscópios / Oscilloscopes

123

Fontes de alimentação / Pow er sources

78

Multímetros e outro equipamento de medida / Multi-meters and other measurement equipment

175

Geradores de sinal e ruído / Signal and noise generators

89

Kits laboratoriais de microondas / Laboratory kits of microw aves

2

Kits laboratoriais de antenas e propagação / Laboratory kits of antennas and propagation

2

Sistemas laboratoriais de fibras ópticas e comunicações ópticas / Laboratory systems of optical fibers and optical
communications

7

Kits laboratoriais de optoelectrónica / Laboratory kits of optoelectronics

1

Kits laboratoriais de sistemas de controlo / Laboratory kits of control systems

4

Kits laboratoriais de lógica programável / Laboratory kits of programmable logic

55

Kits laboratoriais de processamento de sinal / Laboratory kits of signal processing

8

Kits laboratoriais de sistemas de telecomunicações / Laboratory kits of telecommunications systems

12

Outros kits laboratoriais / Other laboratory kits

15

Analisadores lógicos, espectrais e de impedância / Logical, spectral and impedance analyzers

16

Analisadores e medidores de energia / Energy analyzers and meters

26

Sensores e medidores de pressão, temperatura, campo EM, etc. / Sensors and meters of pressure, temperature,
EM field, etc.

12

Equipamento de visão por computador (câmaras e lentes) / Computer vision equipment (cameras and lenses)

25

Sistemas de medição a laser / Laser measurement systems

3

Manipulatores e Plataformas móveis diversas / Manipulators and mobile robots of different types

35

Sistemas de aquisição de dados e sinais / Systems for acquisition of data and signals

9

Autómatos / Automata

20

Medidores de distorção / Distortion meters

2

Dispositivos de interface háptico / Devices w ith haptic interface

5

Equipamentos para robótica médica / Equipments for medical robotics

5

Equipamentos ópticos diversos / Diverse optical equipments

3

Motores eléctricos / Electric motors

37

Transformadores e autotransformadores / Transformers and auto-transformers

20

Conversores de frequência de motores / Motor frequency converters

24

Cargas trifásicas de potência / Three-phase pow er loads

11

Microscópio óptico / Optical microscope

1

Kits laboratoriais de electrónica de potência / Laboratory kits of pow er electronics

10

Cabina de gravação ABSLOC e equipamento audio / Audio rocorder room ABSLOC and audio equipment

1

Fornos e muflas / Ovens and muffles

7

Sistemas de teste em atmosfera controlada / Test systems in controlled atmosphere

3

Equipamento C-scan / C-scan equipment

1

Máquina de prototipagem de PCB/ PCB production equipment

1

Plafaformas de controlo em tempo real / Real time control platforms

5

Estação e forno de soldar PCB / PCB station and soldering oven

1

Dinamómetro / Dynamometer

1

Painéis fotovoltaicos / Photovoltaic panels

8

Projector de Vídeo / Video projectors

21

Pontos de acesso WiFI / WIFi Access points

47

Routers / Routers

8

Servidores Datacenter / Datacenter Servers

22

Comutadores Ethernet / Ethernet sw itches

35

3.2 Parcerias
3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
No âmbito dos acordos e parcerias internacionais da UC (mais de 700 acordos bilaterais Erasmus com
universidades europeias de mais de 30 países e cerca de 200 acordos bilaterais com instituições de outros
países), o DEEC-FCTUC mantém uma série de acordos específicos com as seguintes Universidades: Aarhus,
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Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, Blaise Pascal Clermont-Ferrand II, Bialystok, Bilecik, Bourges, Bremen,
Bydgoszcz, Campus Bio-Medico di Roma, Carlos III de Madrid, Cataluña, Danmarks Tekniske Universitet, Delft,
Dunarea de Jos, Extremadura (Espanha), Grenoble, Henri Poincaré-Nancy 1, Kaiserslautern, Karabuk, Karel de
Grote-Hogeschool, Kassel, Kocaeli, Kungliga Tekniska Högskolan, Ljubljani, Murcia, Nantes, Navarra, Paul
Sabatier (Toulouse III), Pierre et Marie Curie (Paris VI), Studi del Sannio, Udine, Valencia, Varsóvia (Politécnico),
Varsóvia (Militar de Tecnologia), Vigo, Wroclow, Yildiz. Acresce o recente acordo celebrado com o governo
Brasileiro: Ciência sem Fronteiras.
3.2.1 International partnerships within the study cycle.
Under the international partnerships of the UC (over 700 Erasmus bilateral agreements with European
universities from over 30 countries and about 200 bilateral agreements with institutions from other countries),
the DEEC-FCTUC maintains a series of specific agreements with the following universities: Aarhus, Aristoteleio
Panepistimio Thessalonikis, Blaise Pascal Clermont-Ferrand II, Bialystok, Bilecik, Bourges, Bremen, Bydgoszcz,
Campus Bio-Medico di Roma, Carlos III de Madrid, Cataluña, Danmarks Tekniske Universitet, Delft, Dunarea de
Jos, Extremadura, Grenoble, Henri Poincaré-Nancy 1, Kaiserslautern, Karabuk, Karel de Grote-Hogeschool,
Kassel, Kocaeli, Kungliga Tekniska Högskolan, Ljubljani, Murcia, Nantes, Navarra, Paul Sabatier (Toulouse III),
Pierre et Marie Curie (Paris VI), Studi del Sannio, Udine, Valencia, Varsóvia (Politechnic), Varsóvia (Military of
Technology), Vigo, Wroclow, Yildiz. Moreover, the recent agreement with the Brazilian government: Science
Without Borders.
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
O mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores da UC é um curso superior que não é
leccionado em associação com qualquer outra instituição de ensino superior nacional. A colaboração com
outros ciclos de estudo verifica-se através da participação de docentes do DEEC na leccionação de diversas
unidades curriculares desses ciclos de estudo, nomeadamente no âmbito da iniciativa EfS - Energia para a
Sustentabilidade (Doutoramento em Sistemas Sustentáveis de Energia (DSSE) e Mestrado em Energia para a
Sustentabilidade (MESUC)), no qual o DEEC é uma das instituições com maior representatividade no
planeamento e realização das actividades. No âmbito do DSSE/MIT-Portugal, vários docentes do DEEC
participam na leccionação de unidades curriculares em outras instituições de ensino superior, às quais
acrescem também as diversas colaborações prestadas por docentes do DEEC na coordenação e leccionação
de várias unidades curriculares de outros ciclos de estudo da UC.
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education system.
The Integrated Masters in Electrical and Computer Engineering from the University of Coimbra is a higher
education course that is not taught in association with any other institution of higher education nationwide.
Collaboration with other study cycles it turns out through the participation of the DEEC teachers in the teaching
of different courses of those study cycles, particularly in the context of EfS initiative - Energy for Sustainability
(PhD in Sustainable Energy Systems (DSSE) and Master in Energy and Sustainability (MESUC)) in which the
DEEC is one of the institutions with the largest representation in the planning and implementation of activities.
Under the DSSE / MIT-Portugal, several of DEEC teachers participated in the teaching of courses at other
institutions of higher education, adding also the various collaborations provided by DEEC teachers in the
coordination and teaching of various courses of various FCTUC/UC cycles of study.
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 DEEC 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 DEEC teachers and formally established
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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, 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:
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, contests for new ideas and business plans, provision of funding for university
start-ups and spin-offs;
d) Promote first experience in workplaces through non-curricular short-term internships’ programmes, seen as
significant in the academic students training and as an opportunity for business companies to closely assess
the quality of training 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 - Jorge Manuel Moreira de Campos Pereira Batista
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Moreira de Campos Pereira Batista
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado 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 - Lúcia Maria dos Reis Albuquerque Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lúcia Maria dos Reis Albuquerque Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rui Alexandre de Matos Araújo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Alexandre de Matos Araújo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Álvaro Filipe Cardoso Oliveira Gomes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Álvaro Filipe Cardoso Oliveira Gomes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - André Manuel dos Santos Mendes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
André Manuel dos Santos 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 - Aníbal Traça Carvalho de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Aníbal Traça Carvalho de Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - António José Ribeiro Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Ribeiro Ferreira
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado 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 Oliveira Gomes Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Oliveira Gomes 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 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 Paulo Breda Dias Coimbra
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Paulo Breda Dias Coimbra
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Carlos Alberto Henggeler de Carvalho Antunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Henggeler de Carvalho 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 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 Manuel dos Santos Perdigão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel dos Santos Perdigão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Gabriel Falcão Paiva Fernandes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriel Falcão Paiva 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.):
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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 - Helder de Jesus Araújo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helder de Jesus Araújo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Henrique José Almeida da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique José Almeida 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 - Humberto Manuel Matos Jorge
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Humberto Manuel Matos Jorge
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Jaime Batista dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jaime Batista 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 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 Pedro de Almeida Barreto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro de Almeida Barreto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 (%):
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100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge Manuel Miranda Dias
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Miranda Dias
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge Nuno de Almeida e Sousa Almada Lobo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Nuno de Almeida e Sousa Almada Lobo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 Fernandes Craveirinha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Fernandes Craveirinha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente 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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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 - Lino José Forte Marques
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lino José Forte Marques
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 da Silva Cruz
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Alberto da Silva Cruz
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 Marques Crisóstomo
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Marques Crisóstomo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Marco Alexandre Cravo Gomes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marco Alexandre Cravo Gomes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria do Carmo Raposo de Medeiros
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Carmo Raposo de Medeiros
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Mário Gonçalo Mestre Veríssimo Silveirinha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Gonçalo Mestre Veríssimo Silveirinha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Mário João Ferreira dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário João Ferreira dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Nuno Miguel Mendonça da Silva Gonçalves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Mendonça da Silva Gonçalves
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 Jorge Carvalho Menezes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Carvalho Menezes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 Monteiro Peixoto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo José Monteiro Peixoto
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 Gens de Azevedo de Matos Faia
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Gens de Azevedo de Matos Faia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Rita Cristina Girão Coelho da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rita Cristina Girão Coelho 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 - Rui Paulo Pinto da Rocha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Paulo Pinto da Rocha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor 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 - Rui Pedro Duarte Cortesão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Pedro Duarte Cortesão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Sérgio Manuel Ângelo da Cruz
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Ângelo da Cruz
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Teresa Martinez dos Santos Gomes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Martinez dos Santos Gomes
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 - Tony Richard de Oliveira de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tony Richard de Oliveira 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:
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 - Urbano José Carreira Nunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Urbano José Carreira Nunes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Vitor Manuel Mendes da Silva
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vitor Manuel 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 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 Soares Moura Moura
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Manuel Soares Moura Moura
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Pascoal Martins Faisca
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pascoal Martins Faisca
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Oswaldo Ludwig Junior
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Oswaldo Ludwig Junior
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 (%):
90
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Catarina Simões Seguro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Catarina Simões Seguro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Filipe de Castro Cardoso Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Filipe de Castro Cardoso Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
90
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rui César do Espirito Santo Vilão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui César do Espirito Santo Vilão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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>
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 Lopes Pinto da Cunha
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Lopes Pinto da Cunha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar 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 Jorge Baeta Mendes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Baeta 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 - Francisco Paulo de Sá Campos Gil
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Paulo de Sá Campos Gil
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - António Carlos Sena São Miguel Bento
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Carlos Sena São Miguel Bento
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 Adriano Castanhola Batista
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Adriano Castanhola Batista
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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 Carlos Soares Petronilho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos Soares Petronilho
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 - Carlos Alberto de Carvalho Duarte Gamas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto de Carvalho Duarte Gamas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 da Conceição
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Gutierres da 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 - Maria João Rodriges Ferreira
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João Rodriges 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 - Susana Margarida Pereira da Silva Domingues de Moura
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Susana Margarida Pereira da Silva Domingues de Moura
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 Carlos de Gouveia Teixeira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Carlos de Gouveia Teixeira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
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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 - Adérito Luis Martins Araújo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adérito Luis Martins Araújo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Silvia Alexandra Alves Barbeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Silvia Alexandra Alves Barbeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 Nuno Travassos Borges Alves Pena
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gonçalo Nuno Travassos Borges Alves Pena
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

64/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- 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 - Maria Esmeralda Elvas Gonçalves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Esmeralda Elvas 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 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 C ristina Martins Rosa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana C ristina Martins Rosa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Cristina Maria Tavares Martins
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Maria Tavares Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Dina Maria Lucas Ferreira dos Santos Loft
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Dina Maria Lucas Ferreira dos Santos Loft
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 - Joana Maria da Silva Teles Correia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joana Maria da Silva Teles 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
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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 - Raquel Susana Giraldes Caseiro
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 - João Miguel Dias Ferreira Nogueira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Miguel Dias Ferreira Nogueira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 Elizabete Félix Barreiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Elizabete Félix Barreiro
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 - Ana Paula da Cruz Escada
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula da Cruz Escada
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 Gouveia da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alfredo Manuel Gouveia da Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Jorge Manuel Sentieiro Neves
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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 - Filipa Isabel Borges Belo Soares
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipa Isabel Borges Belo Soares
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Filomena de Osório Pinto dos Santos Figueiredo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Filomena de Osório Pinto dos Santos 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
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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 - José Paulo Pires Domingues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Paulo Pires Domingues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
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 de Almeida Salgado
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José de Almeida Salgado
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.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
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 /
Em ploym ent link

Inform ação/
Inform ation

Jorge Manuel Moreira de
Campos Pereira Batista

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida
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Lúcia Maria dos Reis
Albuquerque Martins

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Rui Alexandre de Matos Araújo

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Álvaro Filipe Cardoso Oliveira
Gomes

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

André Manuel dos Santos
Mendes

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Aníbal Traça Carvalho de
Almeida

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

António José Ribeiro Ferreira

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

António Manuel Oliveira Gomes
Martins

Doutor

Engenharia Eletrotécnica

100

Ficha
submetida

António Paulo Breda Dias
Coimbra

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Carlos Alberto Henggeler de
Carvalho Antunes

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Fernando Manuel dos Santos
Perdigão

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Gabriel Falcão Paiva Fernandes Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Helder de Jesus Araújo

Doutor

Engenharia Electrotécnica e de Computadores

100

Ficha
submetida

Henrique José Almeida da Silva

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Humberto Manuel Matos Jorge

Doutor

Engenharia Eletrotécnica - Sistema de Energia

100

Ficha
submetida

Jaime Batista dos Santos

Doutor

ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA

100

Ficha
submetida

João Pedro de Almeida Barreto

Doutor

Engenharia Electrotécnica e Computadores

100

Ficha
submetida

Jorge Manuel Miranda Dias

Doutor

Electrical Engineering - Specialization on Control
100
and Instrumentation

Ficha
submetida

Jorge Nuno de Almeida e Sousa
Doutor
Almada Lobo

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

José Manuel Fernandes
Craveirinha

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Lino José Forte Marques

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Luís Alberto da Silva Cruz

Doutor

Engenharia Electrotécnica e de
Computadores/Electrical and Computer
Engineering

100

Ficha
submetida

Manuel Marques Crisóstomo

Doutor

Engenharia Eletrotécnica

100

Ficha
submetida

Marco Alexandre Cravo Gomes

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Maria do Carmo Raposo de
Medeiros

Doutor

Engenharia Eletrónica

100

Ficha
submetida

Mário Gonçalo Mestre Veríssimo
Doutor
Silveirinha

Telecomunicações

100

Ficha
submetida

Mário João Ferreira dos Santos

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Nuno Miguel Mendonça da Silva
Doutor
Gonçalves

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Paulo Jorge Carvalho Menezes

Doutor

Engenharia Electrotécnicas

100

Ficha
submetida

Paulo José Monteiro Peixoto

Doutor

Engenharia Electrotécnica e Computadores Automação e Sistemas

100

Ficha
submetida

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Pedro Manuel Gens de Azevedo
Doutor
de Matos Faia
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

Ficha
submetida

71/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

Rita Cristina Girão Coelho da
Silva

Doutor

Engenharia Eletrotécnica

100

Rui Paulo Pinto da Rocha

Doutor

Engenharia Eletrotécnica e Computadores

100

Ficha
submetida

Rui Pedro Duarte Cortesão

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Sérgio Manuel Ângelo da Cruz

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Teresa Martinez dos Santos
Gomes

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Tony Richard de Oliveira de
Almeida

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Urbano José Carreira Nunes

Doutor

Engenharia Eletrotécnica

100

Ficha
submetida

Vitor Manuel Mendes da Silva

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Pedro Manuel Soares Moura
Moura

Doutor

Engenharia Electrotécnica

100

Ficha
submetida

Pascoal Martins Faisca

Licenciado Electrotecnia

30

Ficha
submetida

Osw aldo Ludw ig Junior

Doutor

90

Ficha
submetida

Ana Catarina Simões Seguro

Licenciado Gestão

50

Ficha
submetida

João Filipe de Castro Cardoso
Ferreira

Doutor

Engenharia Electrotécnica e de Computadores

90

Ficha
submetida

Rui César do Espirito Santo Vilão Doutor

Física Experimental

100

Ficha
submetida

Maria Alexandra Faria Pais

Doutor

Física/ Geofísica Interna

100

Ficha
submetida

José Lopes Pinto da Cunha

Doutor

Física

100

Ficha
submetida

Paulo Jorge Baeta Mendes

Doutor

Física da Radiação

100

Ficha
submetida

Francisco Paulo de Sá Campos
Gil

Doutor

Física Experimental

100

Ficha
submetida

António Carlos Sena São Miguel
Doutor
Bento

Física Aplicada

100

Ficha
submetida

António Adriano Castanhola
Batista

Doutor

Física

100

Ficha
submetida

José Carlos Soares Petronilho

Doutor

Matemática / Mathematics

100

Ficha
submetida

Carlos Alberto de Carvalho
Duarte Gamas

Doutor

Desconhecida

100

Ficha
submetida

Gonçalo Gutierres da Conceição Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Maria João Rodriges Ferreira

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Susana Margarida Pereira da
Silva Domingues de Moura

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

José Carlos de Gouveia Teixeira Doutor

Computação Gráfica e Aplicações

100

Ficha
submetida

Adérito Luis Martins Araújo

Matemática Aplicada

100

Ficha
submetida

Silvia Alexandra Alves Barbeiro Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Gonçalo Nuno Travassos
Borges Alves Pena

Doutor

Matemática Aplicada

100

Ficha
submetida

Maria Esmeralda Elvas
Gonçalves

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida
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Ana C ristina Martins Rosa

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Cristina Maria Tavares Martins

Doutor

Matemática (Matemática Aplicada Probabilidades e Estatística)

100

Ficha
submetida

Dina Maria Lucas Ferreira dos
Santos Loft

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Joana Maria da Silva Teles
Correia

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Raquel Susana Giraldes Caseiro Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

João Miguel Dias Ferreira
Nogueira

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Maria Elizabete Félix Barreiro

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Ana Paula da Cruz Escada

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Alfredo Manuel Gouveia da
Costa

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Jorge Manuel Sentieiro Neves

Doutor

Matemática

100

Ficha
submetida

Filipa Isabel Borges Belo Soares Doutor

Física

100

Ficha
submetida

Maria Filomena de Osório Pinto
dos Santos Figueiredo

Doutor

Física

100

Ficha
submetida

José Paulo Pires Domingues

Doutor

Física Tecnológica

100

Ficha
submetida

José de Almeida Salgado

Licenciado Engenharia Electrónica e Telecomunicações

10

Ficha
submetida

7270

<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
70
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático,
calculado após a submissão do formulário)
96,3
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
69
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)
94,9
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
70
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)
96,3
4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
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ano
<sem resposta>
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)
<sem resposta>
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
<sem resposta>
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)
<sem resposta>

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 academic staff performance evaluation procedures 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 defines the mechanisms to identify teachers’ performance goals for each time span of
evaluation, clearly stating the institution’s vision, across its different levels, and outlining simultaneously a clear
reference board to value teachers’ activities with the purpose to improve their performance.
The teachers’ performance evaluation at UC is made on a three years basis and takes into account four
dimensions: investigation, teaching, knowledge transfer, university management and other tasks. For each
dimension, the 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 the Director of the Organisational Unit (OU), for each subject area. Thus, factors allow quantitative
evaluation to adjust the context of each subject area.
The qualitative evaluation is made by a panel of reviewers who evaluate teachers’ performance in each
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dimension.
The evaluation procedures have five stages (self-evaluation, validation, evaluation, audience, and homologation)
and include the following participants: teacher, OUs’ Director, OUs’ Scientific Board, OUs’ Evaluation
Commission, Evaluators Panel, Coordinator Council of Teachers’ Performance Evaluation and 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.
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.
Existem 9 (nove) funcionários no quadro do pessoal não docente afectos à
leccionação dos ciclos de estudos leccionados no DEEC (Mestrado Integrado em EEC e Curso de
Doutoramento em EEC) , todos em regime de dedicação exclusiva.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.
There are 9 (nine) employees in the non-academic staff allocated to the study
cycles ministered at DEEC (namely the Integrated Master´s Degree in EEC and the PhD Course in EEC) and all
of them are under permanent contract regimen.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação dos ciclos de estudos leccionados no DEEC
(Mestrado Integrado em EEC e Curso de Doutoramento em EEC): dois (2) licenciados, 6 (seis) técnicos com o
12.º ano de escolaridade e 1(um) técnico com o 11.º ano de escolaridade.
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.
Qualification of the non academic staff supporting the study cycles ministered at DEEC (namely the Integrated
Master´s Degree in EEC and the PhD Course in EEC): two (2) graduates, 6 (six) technicians with 12th grade, and
1 (one)
technician with 11th 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.
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
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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

%

Masculino / Male

91.8

Feminino / Female

8.2

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

%

Até 20 anos / Under 20 years

24.3

20-23 anos / 20-23 years

50.5

24-27 anos / 24-27 years

17

28 e mais anos / 28 years and more

8.1

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

%

Norte / North

10.9

Centro / Centre

77.8
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Lisboa / Lisbon

1.8

Alentejo / Alentejo

7.3

Algarve / Algarve

0.6

Ilhas / Islands

1.5

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

32.9

Secundário / Secondary

24.2

Básico 3 / Basic 3

19.7

Básico 2 / Basic 2

8.2

Básico 1 / Basic 1

14.8

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

%

Empregados / Employed

76.5

Desempregados / Unemployed

6.1

Reformados / Retired

6

Outros / Others

11.4

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

220

2º ano curricular

167

3º ano curricular

116

4º ano curricular

90

5º ano curricular

118
711

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand
2010/11

2011/12

2012/13

N.º de vagas / No. of vacancies

125

125

125

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

114

114

89

N.º colocados / No. enrolled students

147

162

153

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

92

109

86

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

127

117

113.5

Nota média de entrada / Average entrance mark

151.26

147.27

141.64

www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

77/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

Nota média de entrada / Average entrance mark

151.26

147.27

141.64

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 da Divisão de Aconselhamento e Integração dos Serviços de Ação Social, mais concretamente
do Núcleo de Integração e Aconselhamento, presta apoio psicopedagógico aos estudantes da UC e apoio no
âmbito das necessidades educativas especiais em articulação com os órgãos de gestão da UC/UO.
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.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The Coimbra University, through the Division of Counseling and Social Action Integrations’ Services, namely
through the Center for Integration and Counseling, provides educational psychological support to students at UC
and also support within the special educational needs, in conjunction with the management bodies of the UC /
UO.
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.
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
Planeamento e Inserção Profissional (DPIP), a Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS), a Divisão
de Apoio e Promoção da Investigação (DAPI) e a Divisão de Projetos e Atividades (DPA) dão apoio central e
transversal a toda a academia nestes domínios de forma bastante articulada e concertada. Estas estruturas
são ainda complementadas com os núcleos de estudantes da Associação Académica de Coimbra para a
realização de algumas iniciativas de 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, the
Research Support and Promotion Division and the Projects and Activities Office support the whole university
within these fields in a well-articulated and concerted way. These structures are also complemented with the
students’ cores of Coimbra’s Academic Association to promote some specific initiatives.
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students’ cores of Coimbra’s Academic Association to promote some specific initiatives.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Nas alturas pré-definidas, conforme procedimento estabelecido na UC, é aplicado um inquérito pedagógico aos
estudantes. Os principais resultados deste inquérito são 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 UO, bem como na definição das ações a
implementar. O modelo atual de auscultação no âmbito da gestão da qualidade pedagógica prevê a aplicação de
um inquérito aos estudantes dos dois primeiros ciclos de estudo no final de cada semestre do ano lectivo.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At pre-defined periods, according to the procedure established at the university, an educational survey of
students in conducted. The main results of this survey are immediately integrated in the subsequent teacher's
survey so that they can reflect about them All survey results and teacher's reflections are incorporated in the
study cycle and OU self-assessments, and in the definition of improvement actions. At present the monitoring
system of pedagogical quality management foresees in the first two cycles of study the application of a student
inquiry and teacher's reflection at the end of each semester.
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 estratégica 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.

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 Mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores proporciona um conjunto de
competências específicas, próprias de um curso de graduação desta natureza e os seus diplomados devem
satisfazer os requisitos seguintes:
• Revelar capacidade de análise e concepção ao nível da aplicação do conhecimento, de modo a resolver
problemas em situações novas e não familiares em contextos alargados e multidisciplinares, de forma a
evidenciar uma competência profissional;
• Demonstrar conhecimento e compreensão avançadas na área de especialidade do curso capaz de constituir a
base de desenvolvimentos e ou aplicações inovadoras, em muitos casos em contexto de investigação;
• Capacidade de projetar e desenvolver soluções para resolver de forma sustentada problemas complexos ou
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instâncias de problemas envolvendo dados e processos extensos ou incertos.
• Demonstrar competências de aprendizagem que lhes permitam prosseguir os estudos para aprender quer
individual, quer em grupo, de forma autónoma e ao longo de toda a sua vida ativa.
No que diz respeito às competências transversais genéricas, nomeadamente instrumentais, pessoais e
sistémicas, estas são as definidas genericamente nos descritores de Dublin para 1º e 2º Ciclos tendo estas
competências sido apresentadas para cada unidade curricular do plano de estudos.
A operacionalização destes objectivos é concretizado em cada uma das unidades curriculares através e ao
longo dos processos de aprendizagem e avaliação propostos nas diferentes unidades curriculares, procurando
complementar a aquisição de conhecimentos conceptuais com uma forte componente prática e laboratorial,
desenvolvendo-se os processos de aprendizagem e avaliação de acordo com os princípios e objectivos de
Bolonha. Para tal, o aluno é estimulado a desenvolver processos de auto-aprendizagem e integração em grupos
de trabalho, obrigando os processo avaliativos a uma constante e continuada aprendizagem. A capacidade de
análise e concepção ao nível da aplicação do conhecimento tem a sua expressão máxima na Dissertação de
mestrado, onde o aluno deverá expressar a sua capacidade auto-formativa e de aprendizagem, demonstrando
capacidade de decisão e inovação na resolução de problemas científico-tecnológicos em contextos alargados e
multidisciplinares, evidenciando competência profissional;
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 Master program in Electrical and Computers Engineering trains a set of specific skills, which are inherent to
a graduate program of this nature:
• ability to understand, frame, formulate, and solve electrical and computer engineering problems, independently
of their origin or structure, possibly in a multidisciplinary and/or complex context.
• Ability to demonstrate knowledge and advanced understanding of concepts in the area of expertise of the
course capable of constitute the basis of developments and innovative applications, in many cases in a
research context;
• Ability to design and develop solutions to solve complex problems in a sustainable way or instances of
problems involving data and processes large or uncertain.
• Demonstrate learning skills that enable them to continue their studies to learn whether individually or in
groups, independently and throughout his active life.
Regarding general skills, namely instrumental, personal or systemic, these are generically described in the
Dublin descriptors for first and second cycle studies. These skills were described for each course individually.
The operationalization of these objectives is achieved in each of the courses over and through the processes of
learning and assessment proposed in the different courses, seeking additional acquisition over conceptual
knowledge with a strong practical and laboratory engagement of students, implementing learning and
assessment processes in accordance with the principles and objectives of Bologna. For this, the student is
encouraged to develop self-learning processes and integration into working groups, forcing the
evaluation(assessment) processes to a constant and continuous learning. The capacity for analysis and design
in the application of knowledge has its maximum expression in the Dissertation, where students must express
their ability and self-formative learning, demonstrating innovation and decision-making skills in solving scientific
and technological problems in broad contexts and disciplines, evidencing professional competence;
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
Um dos objectivos da Declaração de Bolonha é a adopção, por parte dos países signatários, de um sistema de
graus facilmente compreensível e comparável, baseado em três ciclos e harmonizando a duração dos mesmos
com o objectivo de promover as oportunidades de trabalho e a competitividade. O primeiro ciclo, que conduz ao
grau de licenciado, tem uma duração compreendida entre seis e oito semestres, (correspondentes a um
mínimo de 180 créditos ECTS) e visa assumir relevância para o mercado de trabalho europeu oferecendo um
nível de qualificação apropriado. O segundo nível, que conduz ao grau de mestre, terá uma duração
compreendida entre três e quatro semestres (correspondentes a 90 ou 120 créditos ECTS), salvo algumas
excepções, e o ultimo ciclo, que conduz ao doutoramento.
Do ponto de vista da sua estrutura e organização curricular a demonstração de conformidade está patente
tendo em conta que o MiEEC-FCTUC está delineado e optimizado para um ciclo de formação de cinco anos,
comportando uma primeira fase de formação generalista, em 3 anos (180 ECTS), nas ciências básicas de
Engenharia Electrotécnica e de Computadores que não conduz à aquisição de competências de índole
profissional mas que, de acordo com o nº 3 do Artº 19 do Decreto-Lei nº74/2006 de 24 de Março, conduz à
obtenção do grau de licenciado, neste caso, em Ciências da Engenharia Electrotécnica e de Computadores.
Este ciclo de estudos garante aos formandos a posse de um alicerce sólido sobre o qual poderão construir a
sua estrutura de conhecimento e desenvolver competências em Áreas de Especialização, no curto e no longo
prazo. Seguem-se mais dois anos de estudos (120 ECTS) com uma formação especializada em áreas
específicas deste domínio de conhecimento e competência no exercício da engenharia de concepção. No
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segundo ciclo, a implementação de uma estrutura em torno de quatro áreas de especialização fornece aos
estudantes um mecanismo de escolha do perfil de especialização que mais se adequa às suas preferências.
Para cada Área de Especialização do 2ºciclo de estudo existem 11 unidades curriculares obrigatórias e
nucleares ao domínio de ciência da sua área de especialização às quais acrescem 4 unidades curriculares
optativas que permitem ao aluno adquirir um conjunto de competências transversais, eventualmente não
nucleares ao domínio de especialidade. A obtenção do grau de mestre implica a obrigatoriedade da elaboração
e defesa pública de uma dissertação original a realizar num dos semestres do 5º ano, e que pode ser realizada
em ambiente académico e/ou industrial. Cada um dos ciclos de estudo que constituem o mestrado integrado
está estruturado de forma a garantir a aquisição de competências definidas nos descritores de Dublin.
Finalmente os tempos de contacto e trabalho das diferentes unidades curriculares foram definidos/estimados
de acordo com o Sistema Europeu de Créditos (ECTS) e tendo em conta as especificidades de um curso desta
natureza.
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
One of the objectives of the Bologna Declaration is the adoption by the signatory countries, a system of easily
readable and comparable degrees, based on three cycles and the duration of harmonizing them with the aim of
promoting job opportunities and competitiveness. The first cycle, which leads to the degree of bachelor, lasts
between six and eight semesters, (corresponding to a minimum of 180 ECTS credits) and aims to be relevant to
the European labor market offering an appropriate level of qualification. The second level, which leads to the
master degree, will have a duration of between three to four semesters (corresponding to 90 or 120 ECTS
credits), with some exceptions, and the last cycle, leading to the doctorate.
From the point of view of its structure and curriculum to demonstrate conformity is evident given that the
MiEEC-FCTUC is designed and optimized for a course of five years, comprising a first phase of general
education in 3 years (180 ECTS), the basic sciences of Electrical and Computers Engineering that does not lead
to the acquisition of skills of a professional nature but that, according to paragraph 3 of Article 19 of Decree-Law
n º 74/2006 of 24 March, leads to obtaining graduate degree in this case Sciences Electrical and Computer
Engineering. This course of study provides students with the possession of a solid foundation on which to build
their knowledge structure and develop skills in areas of specialization, in the short and long term. Follows two
more years of study (120 ECTS) with specialized training in specific areas of this field of knowledge and
competence in the practice of engineering design. In the 2nd cycle of study, the implementation of a curricular
structure around four areas of specialization provides students with a mechanism to choose the specialization
profile that best suits theirs preferences. For each area of 
specialization of the 2nd cycle of study there are 11
compulsory courses and core to the domain of science in each area of 
expertise which adds four optional
courses that allow students to acquire a set of soft skills, eventually nonnuclear the domain of specialty .
Obtaining a master's degree implies the obligatory preparation and public defense of an original dissertation to
be held in one of the semesters of the 5th year, and can be performed in the academic and/or in industry partner.
Each of the courses of study that constitute the integrated Masters is structured to ensure the acquisition of
competencies defined in the Dublin descriptors. Finally the contact times and different courses of study were
defined/estimated according to the European Credit Transfer System (ECTS) and taking into account the
specificities of a course of this nature.
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
Está prevista a discussão na CC do DEEC de uma revisão curricular abrangente durante a segunda parte do
ano lectivo de 2012/13, a levar a cabo logo após a avaliação do curso pela A3ES, que inclui como pontos
obrigatórios, a actualização de conteúdos e objectivos de algumas unidades curriculares e eventual afectação
de novos docentes, reorganização de unidades curriculares e actualização do elenco curricular das das
disciplinas optativas do curso. Como princípio pretende-se que a periodicidade da revisão seja de 5 anos.
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
A discussion on a comprehensive curricular revision of the course is planned for the second part of the
academic year of 2012/13, to be take place just after the A3ES current evaluation, including as obligatory points
the update of contents and objectives of some disciplines and eventually the assignment of new teachers,
reorganization of courses and the updating of the curricular portfolio of optional disciplines. As a principle it is
intended that the periodicity of the revision be 5 years.
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Sendo o MiEEC um curso de mestrado integrado que abrange os dois primeiros ciclos formativos, abrindo
caminho à presecução de um 3ºciclo de estudos, esse sim de carácter mais científico, a integração dos
estudantes na investigação científica é concretizada fundamentalmente no 2º ciclo de estudos e através da
realização da Dissertação, que deverá ser concretizada num dos semestres do último ano de formação.
Paralelamente, e tirando partido da complementaridade formativa fornecida pelas unidades de I&D associadas
ao DEEC- UC, são disponibilizadas aos alunos algumas bolsas de iniciação à investigação (BIC), financiadas
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pela FCT, que permitem que alunos de ambos os ciclos formativos possam dar início a alguma actividade de
cariz mais científico sendo integrados em equipas de investigação das unidades de I&D. As unidades de I&D
tem também tido um papel determinante na captação precoce de alunos, fundamentalmente do 2º ciclo de
estudos, para integrarem as suas equipas de investigadores.
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
Being the MiEEC an integrated Master's degree covering the first two training cycles, paving the way for a 3rd
cycle of studies, with a more scientific profile, the integration of students in scientific research is accomplished
only along the 2nd cycle of studies and mainly through the completion of the dissertation, which must be
achieved in one of the semesters of the final year of training.
In parallel, and taking advantage of the complementary training provided by the R&D associated with the DEECUC, some initiation research scholarships (BIC), funded by FCT, are available to students, that allow students of
both training cycles to initiate research activities by integrating scientific research teams in the units of R&D.
The units of R&D has also played a key role in attracting students at early stages, mainly students from the 2nd
cycle of studies, to integrate their research teams.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa IX - Programação de Computadores | Computer Programming
6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação de Computadores | Computer Programming
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Paulo Mendes Breda Dias Coimbra - T: 30; PL: 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Luís Alberto Silva Cruz - PL: 90
Rui Paulo Pinto da Rocha - PL: 135
Rui Pedro Duarte Cortesão - PL: 90
Osvaldo Ludwig Júnior - PL: 90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Luís Alberto Silva Cruz - PL: 90
Rui Paulo Pinto da Rocha - PL: 135
Rui Pedro Duarte Cortesão - PL: 90
Osvaldo Ludwig Júnior - PL: 90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar aos alunos um percurso de aprendizagem que abarca um conjunto de conhecimentos de
Programação de Computadores coerente e abrangente, não exaustivo mas suficiente para possibilitar aos
formandos executar tarefas de programação de complexidade média-baixa. Pretende-se também estimular a
experimentação individual e as capacidades de trabalho em grupo, objectivos a atingir através da execução em
ambiente laboratorial, com e sem assistência, de trabalhos e mini-projectos baseados nas matérias constantes
do programa. A opção por uma linguagem de programação específica (C++) traduz a preocupação em
maximizar o aproveitamento do tempo e esforço dispendidos durante a frequência da unidade, facilitando ainda
a transição para unidades curriculares posteriores integrantes dos planos curriculares do 1º e 2º ciclos, de
carácter mais dirigido, em que será utilizada a linguagem referida.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students a learning process that includes a range of coherent and comprehensive knowledge of
Computer Programming, that is not exhaustive but sufficient to enable students to perform programming tasks
with medium-low complexity. It is also intended to encourage individual experimentation and teamwork skills,
goals to be achieved through the implementation in the laboratory (with and without teacher assistance) of
works and mini-projects. The choice of a specific programming language (C + +) reflects the concern to
maximize the students time and effort expended during the frequency of the unit, making it easier the transition
to later courses of the curricula of the 1st and 2nd cycles, where this language is to be used for specific
problems and scientific areas.
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

82/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

problems and scientific areas.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Computadores, Programas e Computação
• Conceitos sobre tipo e representação de dados em computadores
• Noções básicas sobre programas
• Operações básicas sobre dados
• Controlo de fluxo
• Funções
• Estruturas de dados compostas (structs)
• Endereços e ponteiros
• Entrada e saída
• Algorítmica: do problema ao algoritmo
6.2.1.5. Syllabus:
• Computers, programs and computing
• Concepts on data types and their representation in computers
• Basic notion on computer programs
• Basic operations on computer data
• Flow Control
• Functions
• Composed data structures (structs)
• Data addresses and pointers
• Input and Output
• Algorithmic: from the problem to the algorithm
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos propostos cobrem os conceitos e os princípios básicos da programação de
computadores necessários à conceção e desenvolvimento de programas de computador na linguagem C++.
Estes conteúdos são os usuais em disciplinas introdutórias de programação de computadores.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus covers the concepts and basic principles of computer programming necessary for the
design and development of computer programs using the C++ language. The proposed syllabus is the usual one
in computer programming subjects.
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 exercícios práticos elementares que concretizem o interesse prático da
matéria e exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
Aulas práticas laboratoriais 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.
A avaliação consiste em mini testes e frequências que promovem a aprendizagem contínua e em exame.
Poderá ainda haver uma componente de avaliação com trabalhos de casa.
O peso do exame na nota final situa-se entre 30% e 70%.
O peso das frequências na nota final situa-se entre 0% e 40%.
O peso dos mini testes na nota final situa-se entre 10% e 30%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, using visual aids, about concepts, principles and fundamental theories and resolution of practical
exercises that will exemplify applications to real situations.
Laboratory classes in which, with the guidance of the teacher, students solve practical exercises that require
the combination of different theoretical concepts and promote critical thinking in the face of more complex
problems.
Evaluation consists of mini tests and midterm exams that promote continuous learning and also a final exam.
There may also be an evaluation component with homeworks. The weight of the exam on the final mark is
between 30% and 70%. The weight of the midterm exams is between 0% and 40%. The weight of the mini-tests
is between 10% and 30%.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino adotada procura envolver os alunos num processo de aprendizagem contínua e na sua
valorização pessoal, e assim levar ao desenvolvimento, para além de competências técnicas específicas da
programação de computadores em C++, de algumas competências genéricas de resolução de problemas
individualmente e em grupo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology adopted seeks to engage students in a process of continuous learning and thus
leading to the development, in addition to technical skills of computer programming in C++, of some generic
skills to solve problems individually and in group.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Pimenta Rodrigues, Pedro Pereira e Manuela Sousa (2000) – Programação em C++ : Conceitos básicos e
algoritmos, FCA.
• S. Oualline (1995) - Practical C++ Programming, O’Reilly &Associates, Inc.
• Brian Kernighan, Rob Pike (1999) – The Practice of Programming, Addison-Wesley.

Mapa IX - Antenas / Antennas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Antenas / Antennas
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Gonçalo Mestre Veríssimo Silveirinha - T: 45; PL:15
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 central é a aprendizagem de forma unificada dos princípios fundamentais de teoria das antenas e a
sua aplicação à análise, dimensionamento e medição das características principais das antenas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning of the fundamental principles that enable the radiation of electromagnetic waves, and design and study
of the most common types of antennas.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução - conceitos básicos sobre antenas e principais tipos de antenas.
Equação de onda e sua resolução.
Antenas lineares, incluindo o dipolo de Hertz, o dipolo de comprimento finito e o dipolo rebatido.
A antena receptora e as fórmulas de transmissão de Friis.
Impedâncias mútuas, auto-impedâncias.
Agregados Lineares.
A antena Uda-Yagi e o reflector de canto. Antenas de abertura, incluindo as antenas parabólicas e de micro-tira.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction – basic concepts and the main types of antennas.
The wave equation and its solution.
Linear antennas, including the Hertz dipole, the finite length dipole, and the folded dipole.
The receiving antenna, and the Friis transmission formula.
Self- and mutual impedances.
Linear arrays.
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The Uda-Yagi antenna and the corner reflector. Aperture antennas, including parabolic antennas. Microstrip
antennas.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático desta unidade curricular incide no estudo dos princípios físicos que explicam a
radiação de ondas electromagnéticas e o projecto de antenas, o que é completamente consistente com os
objectivos enunciados no ponto p.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit is focused on the study of the physical principles that explain the
electromagnetic wave radiation and the design of antennas, which is completely consistent with the objectives
enunciated in the item p.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição detalhada dos conceitos, princípios, e teorias fundamentais e com a
resolução de exercícios elementares que concretizem o interesse prático da matéria e exemplifiquem a sua
aplicação a situações reais. Aulas laboratoriais onde são caracterizadas experimentalmente as propriedades
de radiação de algumas antenas convencionais.
- Frequência (até 50% da nota final);
- Exame (até 75% da nota final);
- Aulas laboratoriais (até 10% da nota final)
- Trabalho computacional (até 15% da nota final).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes with a detailed presentation of the concepts, principles, and of the fundamental
theories. In addition, several basic practical exercises will be solved to illustrate the practical interest of the
subject and exemplify its application to real cases. Laboratorial classes where the student will experimentally
characterize the radiation properties of some standard antennas.
- Midterm exam (up to 50% of the final mark);
- Exam (up to 75% of the final mark).
- Laboratorial classes (up to 10% of the final mark).
- Computational work (up to 15% of the final mark).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular em questão tem um conteúdo programático fortemente teórico, pelo que a metodologia de
ensino baseada em aulas magistrais com resolução de problemas é a mais indicada. Adicionalmente são
leccionadas aulas de índole laboratorial, de forma a que o aluno possa ter algum contacto directo com a
caracterização experimental das propriedades de radiação de antenas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The topics of study of the present curricular unit are mainly theoretical (fundamental knowledge), and hence the
methodology based on lectures followed by problem solving is the one most suitable. In addition, laboratorial
classes are given so that the students can acquire some experience in the experimental characterization of the
radiation properties of antennas.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Balanis C. (2000), Antenna Theory-analysis and design, John Wiley.
Lee K. F. (1984), Principles of Antenna Theory, John Wiley.
Kraus J. D. (1988), Antennas, Mc Graw-Hill.

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):
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Soares Petronilho - T: 45; TP:45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Alberto de Carvalho Duarte Gamas - T: 45; TP:45
Susana Margarida Pereira da Silva Domingues de Moura - T: 45; TP:45
Gonçalo Gutierres da Conceição - T: 45; TP:45
Maria João Rodrigues Ferreira - T: 45; TP:45
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carlos Alberto de Carvalho Duarte Gamas - T: 45; TP:45
Susana Margarida Pereira da Silva Domingues de Moura - T: 45; TP:45
Gonçalo Gutierres da Conceição - T: 45; TP:45
Maria João Rodrigues Ferreira - T: 45; TP:45
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo principal é dotar os alunos dos conhecimentos básicos de Cálculo Diferencial e Integral para
funções de várias variáveis reais, incluindo os conceitos fundamentais para o estudo de curvas e superfícies
no plano e no espaço tridimensional. Deve ser destacada a importância dos resultados apresentados em
diferentes contextos de aplicação da Matemática. 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.
Esta unidade curricular permite desenvolver as seguintes competências instrumentais: análise e síntese,
organização e planificação, comunicação oral e escrita, capacidade de resolver problemas e capacidade de
cálculo. A nível pessoal permite também desenvolver capacidades de aprendizagem autónoma e espírito
crítico, bem como aplicar na prática os conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of the course is to introduce the basic tools from Differential and Integral Calculus for functions of
several real variables, including the basic concepts for studying curves and surfaces in the plane and in the
tridimensional space. The relevance of the results presented in terms of the applications should be emphasized.
It is also intended that students acquire a knowledge of the concepts in order to assess the scope and
limitations of the materials studied and their applications.
The course aims at developing the following skills: analysis and synthesis, organization and planning, oral and
written communication, problem-solving skills and computational ability. On the personal level it also allows to
develop self-learning skills and independent thinking.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Funções reais de várias variáveis reais – cálculo diferencial
· Limites e continuidade
· Derivação parcial
· Diferenciabilidade
· Derivação de funções compostas
· Derivadas direccionais. Gradiente
· Teorema da função implícita
· Extremos. Multiplicadores de Lagrange
Equações paramétricas e coordenadas polares (inclui estudo de curvas)
Cálculo integral em R2 e R3
· Integral duplo e aplicações
· Integral triplo e aplicações
· Mudança de variável no integral duplo e triplo (inclui coordenadas polares, cilíndricas e esféricas)
· Integral curvilíneo. Teorema de Green.
· Integral de superfície. Teoremas de Stokes e da divergência.
6.2.1.5. Syllabus:
Real functions of several real variables – differential calculus
· Limits and Continuity
· Partial Derivatives
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· Differentiability
· The Chain Rule
· Directional Derivatives and the Gradient Vector
· Implicit function theorem
· Maximum and Minimum Values. Lagrange Multipliers.
Curves Defined by Parametric Equations and Polar Coordinates
Integral calculus over R2 and R3
· Double Integrals and Applications
· Triple Integrals and Applications
· Change of Variables in Multiple Integrals (including polar, cylindrical, and spherical coordinates)
· Line Integrals. Green’s Theorem
· Surface Integrals. Stokes and Divergence Theorems.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular congrega os tópicos fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral envolvendo funções
reais de várias variáveis reais, numa perspectiva moderna e que acompanha práticas internacionais actuais. O
programa está concebido de modo a dar continuidade ao estudo anterior desenvolvido na unidade curricular
Análise Matemática I e a dotar os estudantes de ferramentas básicas para o estudo ulterior em diversas
unidades curriculares.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit brings the fundamental topics of Differential and Integral calculus for functions of several
variables, in a modern perspective that follows current international practices. The program is conceived to give
continuity to the previous study developed in the curricular unit Calculus I, and to equip the students with the
basic tools for further studies in different courses.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de tipo teórico e teórico-prático. Os métodos de ensino são predominantemente expositivos nas
componentes teóricas, acompanhados de exemplos ilustrativos dos conceitos a desenvolver. Nas
componentes teórico-práticas são resolvidos problemas sob orientação do professor. Incentivar-se-á o
trabalho pessoal.
Na exposição far-se-á prevalecer uma forte interacção entre os conceitos e a sua aplicação concreta dando um
papel central à visualização e à análise de situações particulares antes de proceder à abordagem abstracta das
noções a introduzir.
Deverá ser disponibilizado apoio tutorial às diversas tarefas propostas.
Há duas modalidades de avaliação: avaliação contínua e por exame final. A avaliação contínua inclui a
realização de testes e/ou frequências ao longo do semestre, podendo incluir a apresentação de trabalhos e a
resolução de trabalhos de casa propostos ao longo do semestre.
- Resolução de problemas [0-50%]
- Mini teste [0-50%]
- Frequências [0-100%]
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes are of theoretical and theoretical-practical type. The teaching methods in the theoretical
components will be predominantly expository and should include examples that lead the students to
understanding the material being taught. In the practical components problems will be solved under the
guidance of the teacher. The independent resolution of problems must be encouraged.
The interaction between concepts and their practical application must be discussed, giving a central role in the
visualization and analysis of particular situations before making a progressive abstraction of the concepts being
introduced.
Some tutorial support will be available to help the students solving the proposed tasks.
There are two types of grading: during the semester or by final exam. Evaluation during the semester includes
mid-term exams and presentations, as well as the solving of problems proposed as homework.
- Problem solving [0-50%]
- Tests [0-50%]
-Midterm exams [0-100%]
-Exam [0-100%]
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas faz-se a apresentação e desenvolvimento dos tópicos que constituem os conteúdos programáticos
da unidade curricular, incluindo as técnicas matemáticas a adquirir pelos estudantes. Estes devem ser
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incentivados a adoptar uma atitude participativa nas aulas e a resolver as tarefas propostas como trabalhos de
casa, aplicando as metodologias apresentadas nas aulas teóricas e teórico-práticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes allow the presentation and development of the topics that form the syllabus of the course, including the
mathematical techniques to be acquired by the students. These should be encouraged to participate in the
classroom work and to solve the tasks proposed as homework, applying the methodologies presented in class.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Stewart, J. (2006) – Cálculo, Volumes II, 6ª ed., Pioneira Thomson Learning, São Paulo.
• Breda, A., Costa, J (1996) – Cálculo com funções de várias variáveis, McGraw-Hill, Lisboa.
• Carvalho e Silva, J. (1994) – Princípos de Análise Matemática Aplicada, McGraw-Hill, Lisboa.

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):
José Carlos Soares Petronilho - T:45; TP: 45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Raquel Susana Giraldes Caseiro - T:45; TP: 45
Maria João Rodrigues Ferreira - T:45; TP: 45
Maria Elisabete Félix Barreiro - T:45; TP: 45
João Miguel Dias Ferreira Nogueira - T:45; TP: 45
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Raquel Susana Giraldes Caseiro - T:45; TP: 45
Maria João Rodrigues Ferreira - T:45; TP: 45
Maria Elisabete Félix Barreiro - T:45; TP: 45
João Miguel Dias Ferreira Nogueira - T:45; TP: 45
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 para funções reais de uma
variável real. Saber resolver equações diferenciais e aplicar os conhecimentos obtidos na modelação e
resolução de problemas. Deve ser destacada a importância dos resultados apresentados em diferentes
contextos de aplicação da Matemática. 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.
Esta unidade curricular permite desenvolver as seguintes competências instrumentais: análise e síntese,
organização e planificação, comunicação oral e escrita, capacidade de resolver problemas e capacidade de
cálculo. A nível pessoal permite também desenvolver capacidades de aprendizagem autónoma e espírito
crítico, bem como aplicar na prática os conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Give the students the basic knowledge of differential and integral calculus for real functions of a real variable.
Know how to solve differential equations and apply this knowledge in modeling and solving problems. The
relevance of the results presented in the context of applications should be emphasized. It is also intended that
students acquire a knowledge of the concepts in order to assess the scope and limitations of the materials
studied and their applications.
The course aims at developing the following skills: analysis and synthesis, organization and planning, oral and
written communication, problem-solving skills and computational ability. On the personal level it also allows to
develop self-learning skills and independent thinking.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Funções reais de uma variável real
· Limite, continuidade e derivação
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· Limite, continuidade e derivação
· Integral definido e aplicações
· Integral impróprio
Equações diferenciais de primeira ordem: variáveis separáveis e lineares
Equações diferenciais lineares de ordem superior à primeira
· Método do polinómio anulador
· Método de abaixamento de ordem
· Método da variação das constantes arbitrárias
6.2.1.5. Syllabus:
Real functions of one real variable
· Limit, continuity and derivation
· Integral defined and applications
· Improper Integral
First order differential equations: separable variables and linear equations
Linear differential equations of higher order than the first
. Method of the cancelling polynomial
· Method of lowering of order
· Method of variation of arbitrary constants
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular congrega os tópicos fundamentais do Cálculo Diferencial e Integral envolvendo funções
reais de uma variável real, numa perspectiva moderna e que acompanha práticas internacionais actuais. O
Cálculo Diferencial e Integral, para além das equações diferenciais, fornece as ferramentas básicas essenciais
das aplicações modernas. O programa está concebido de modo a dotar os estudantes de ferramentas básicas
para o estudo ulterior em diversas unidades curriculares.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit brings the fundamental topics of Differential and Integral calculus for real functions of one
real variable, in a modern perspective that follows current international practices. Differential and Integral
calculus, besides differential equations, gives the basic essential tools of modern applications. The program is
conceived to equip the students with the basic tools for further studies in different courses.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas são de tipo teórico e teórico-prático. Os métodos de ensino são predominantemente expositivos nas
componentes teóricas, acompanhados de exemplos ilustrativos dos conceitos a desenvolver. Nas
componentes teórico-práticas são resolvidos problemas sob orientação do professor. Incentivar-se-á o
trabalho pessoal.
Na exposição far-se-á prevalecer uma forte interacção entre os conceitos e a sua aplicação concreta dando um
papel central à visualização e à análise de situações particulares antes de proceder à abordagem abstracta das
noções a introduzir.
Deverá ser disponibilizado apoio tutorial às diversas tarefas propostas.
Há duas modalidades de avaliação: avaliação contínua e por exame final. A avaliação contínua inclui a
realização de testes e/ou frequências ao longo do semestre, podendo incluir a apresentação de trabalhos e a
resolução de trabalhos de casa propostos ao longo do semestre.
- Resolução de problemas [0-50%]
- Mini teste [0-50%]
-Frequências [0-100%]
-Exame [0-100%]
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes are of theoretical and theoretical-practical type. The teaching methods in the theoretical
components will be predominantly expository and should include examples that lead the students to
understanding the material being taught. In the practical components problems will be solved under the
guidance of the teacher. The independent resolution of problems must be encouraged.
The interaction between concepts and their practical application must be discussed, giving a central role in the
visualization and analysis of particular situations before making a progressive abstraction of the concepts being
introduced.
Some tutorial support will be available to help the students solving the proposed tasks.
There are two types of grading: during the semester or by final exam. Evaluation during the semester includes
mid-term exams and presentations, as well as the solving of problems proposed as homework.
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- Problem solving [0-50%]
- Tests [0-50%]
-Midterm exams [0-100%]
-Exam [0-100%]
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A combinação do trabalho teórico e prático é a chave para atingir os objectivos. Nas aulas faz-se a
apresentação e desenvolvimento dos tópicos que constituem os conteúdos programáticos da unidade
curricular, incluindo as técnicas matemáticas a adquirir pelos estudantes. Estes devem ser incentivados a
adoptar uma atitude participativa nas aulas e a resolver as tarefas propostas como trabalhos de casa,
aplicando as metodologias apresentadas nas aulas teóricas e teórico-práticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Combining theoretical and practical work is the key to attain the goals. Classes allow the presentation and
development of the topics that form the syllabus of the course, including the mathematical techniques to be
acquired by the students. These should be encouraged to participate in the classroom work and to solve the
tasks proposed as homework, applying the methodologies presented in class.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Stewart, J. (2006) – Cálculo, Volumes I e II, 6ª ed., Pioneira Thomson Learning, São Paulo.
• Carvalho e Silva, J. (1994) – Princípos de Análise Matemática Aplicada, McGraw-Hill, Lisboa.
• Zill, D. G. (2003) – Equações Diferenciais com aplicações em modelagem, Thompson.
• Breda, A., Costa, J (1996) – Cálculo com funções de várias variáveis, McGraw-Hill, Lisboa.
• Campos Ferreira, J. (1993) – Introdução à Análise Matemática, Fund. Calouste Gulbkenkian.

Mapa IX - Mecânica e Ondas / Mechanics and Waves
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica e Ondas / Mechanics and Waves
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco Paulo de Sá Campos Gil- T:45; TP:45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Carlos Sena São Miguel Bento: TP:90
António Adriano Castanhola Batista: TP:45
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Carlos Sena São Miguel Bento: TP:90
António Adriano Castanhola Batista: TP:45
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Reconhecer e utilizar conceitos e princípios básicos da Física, estimulando a sua ligação ao estudo dos
sistemas com interesse para a engenharia electrotécnica e de computadores. Analisar, sintetizar e processar
informação.
- Saber utilizar as metodologias e as técnicas adequadas em Física, aplicando-as em situações e em sistemas
com interesse para a engenharia electrotécnica e de computadores.
- Reconhecer a importância da física na interpretação e explicação de fenómenos da área das ciências da
engenharia, em particular, e da ciência e da tecnologia, em geral.
- Preparar, processar, interpretar e comunicar informação física, utilizando fontes bibliográficas pertinentes,
discurso adequado e as ferramentas apropriadas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Recognize and use basic concepts and principles of physics, stimulating its connection to the study of
systems of interest to electrical engineering and computers. Analyze, synthesize and process information.
- Know how to use the methodologies and techniques appropriate in physics, applying them in situations and
systems relevant to electrical engineering and computers.
- Recognize the importance of physical interpretation and explanation of phenomena in the area of engineering
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- Recognize the importance of physical interpretation and explanation of phenomena in the area of engineering
sciences, in particular, and science and technology in general.
- Prepare, process, interpret and communicate physics information, using relevant literature sources, speaking
appropriately and appropriate tools
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Cinemática.
2. Dinâmica de uma partícula.
3. Trabalho e energia.
4. Sistemas de partículas.
5. Corpo rígido.
6. Fluidos.
7. Movimento oscilatório.
8. Movimento ondulatório.
9. Óptica geométrica.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Kinematics.
2. Dynamics of a particle.
3. Work and Energy.
4. Particle systems.
5. Rigid bodies.
6. Fluids.
7. Oscillatory motion.
8. Wave motion.
9. Geometric optics.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Para poder reconhecer e utilizar conceitos e princípios básicos da Física, fazendo a sua ligação ao estudo dos
sistemas com interesse para a engenharia electrotécnica e de computadores, é importante, antes de mais
fazer a generalização desses conceitos, a partir do conhecimento prévio. Esta generalização só é possível com
alguns conhecimentos prévios de Análise Matemática, que estes alunos já possuem, uma vez que esta unidade
curricular decorre ao longo do 2º semestre. Assim, os 3 primeiros tópicos dão a base necessária para se
avançar para a compreensão de outros assuntos, como é o caso da cinemática e dinâmica de sistemas e
movimentos oscilatórios e ondulatórios. Estes novos temas são importantes para a ligação a sistemas com
motores e para telecomunicações. Neste último contexto, faz-se uma abordagem básica à óptica geométrica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To recognize and use basic concepts and principles of physics, making their connection to the study of systems
of interest to electrical engineering and computers, it is important first of all to make the generalization of
concepts from prior knowledge. This generalization is only possible with some previous knowledge of calculus,
obtained previously by these students, since this course takes place over the second semester. Thus, the first 3
topics provide the necessary basis to move towards the understanding of other subjects, such as the
kinematics and dynamics of systems and oscillatory and wave motion. These new issues are important for
binding to systems for engines and telecommunications. In this latter context, it is done a basic approach the
geometrical optics.
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 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.
A avaliação consiste em exame final ou, em alternativa, em dois testes de frequência, que promovam a
aprendizagem contínua, com possibilidade de dispensa de exame final. Na avaliação, abrangendo toda a
matéria leccionada, 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
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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,
which require the combination of different theoretical concepts and promote critical reasoning in the presence
of more complex problems.
Evaluation consists of a final exam or, alternatively, two tests, promoting continuous learning, with possible
exemption of final exam. 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.
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.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Alonso, Finn (1999) – Física, Addison Wesley, Pearson Educ. Espanha.
• Young, Freedman (2003) – Física, Addison Wesley, Pearson Educ. Brasil.

Mapa IX - Laboratório de Electrotecnia e Circuitos/Electromagnetics and Circuits Laboratory
6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório de Electrotecnia e Circuitos/Electromagnetics and Circuits Laboratory
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jaime Batista dos Santos - TP:15; PL:60
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Álvaro Filipe Cardoso Oliveira Gomes: PL:60
Pedro Manuel Soares Moura Moura: PL:180
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Álvaro Filipe Cardoso Oliveira Gomes: PL:60
Pedro Manuel Soares Moura Moura: PL:180
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar adequada formação ao nível da instrumentação de medida e visualização de grandezas
eléctricas. Dotar os alunos com das técnicas de análise de circuitos essenciais e imprescindíveis para o
sucesso em outras unidades curriculares que dela dependam.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provideappropriate trainingto the level ofmeasurement instrumentationand visualization ofelectrical quantities.
To endow the students withthe techniques ofcircuit analysisto successin othermodules thatdepend onit.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Quantidades eléctricas básicas. Noção de carga eléctrica, Corrente,Tensão e Potência. Tipos de circuitos e
elementos de um circuito. Resistência eléctrica e lei de Ohm. Indutância e capacidade. Associação em série e
em paralelo de resistências, indutâncias e capacidades. Leis de Kirchhoff. Circuito divisor de tensão. Circuito
divisor de corrente. Circuitos equivalentes triângulo-estrela. Transformação de fontes. Equivalentes de
Thévenin e de Norton. Máxima transferência de potência. Teorema da sobreposição. Ferramentas de simulação
de circuitos.
6.2.1.5. Syllabus:
Basic electrical quantities. Notion of electric charge, current, voltage and power. Types of circuits and circuit
elements. Electrical resistance and Ohm's law. Inductance and capacity. Series and parallel association of
resistances, inductances and capacities. Kirchhoff's laws. Voltage divider circuit. Current divider circuit.
Triangle-star equivalent circuit. Source transformation. Thevenin and Norton Equivalents. Maximum power
transfer. Superposition theorem. Circuit simulation tools.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são os ajustados a uma introdução à análise de circuitos básicos e a um primeiro
contacto com o laboratório, através da montagem de circuitos e realização de medidas de grandezas, tais como
tensão e corrente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contentsareadjustedto an introduction tobasiccircuit analysisandafirstcontact with thelab through thecircuit
assemblyandmeasuringof quantitiessuch asvoltage and current.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas funcionam em dois modos distintos: aulas magistrais teorico-práticas com os alunos concentrados
em uma única turma onde são leccionadas as unidades de conhecimento básicas e aulas de laboratório com os
alunos divididos em turmas de 15 a 20 alunos onde colocam em prática os conhecimentos adquiridos nas
teorico-práticas.
A avaliação teorico-prática é realizada por exame final cotado para 10 Valores (50% ). A duração desta prova é
de cerca de 1h30, sem consulta. A avaliação das Práticas Laboratoriais implica a frequência obrigatória para
todos os alunos num total de 75% de todos os trabalhos. São realizados ao longo do semestre três testes de
laboratório individuais com peso de 40% na nota final sendo 10% atribuidos aos relatórios produzidos com a
execução dos trabalhos práticos.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes operate in two distinct modes: theoretical/ practical master classes with students concentrated on
a single class and laboratory classes, where the students are divided into groups of 15 to 20 students.
The theoretical/ practical evaluationis performed by a final exam with 10marks (50%). The evaluation of the
Laboratory componentrequires the presenceof all students in 75% of all classes. Three laboratory individual
tests weighing 40% of the final grade are performed along the semester and the last 10% are allocated to the
practical work reports produced by the students.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As métodologias de ensino adotadas nesta disciplinatêm por objectivo essencial dotar os alunos com
competências básicas sobre técnicas de análise de circuitos e, fundamentalmente, despertar o seu interesse
para a prática dos circuitos, através da realização de trabalhos experimentais em ambiente laboratorial. O
objectivo primordial com esta disciplina é levar os alunos a conhecerem os equipamentos e a realizarem
medidas experimentais em circuitos práticos usando os conceitos teóricos adquiridos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods adopted in this course are primarily intended to endow the students with basic skills on
techniques of circuit analysis and, crucially, motivate them to the practice of the circuits through experimental
work in the laboratory. The primary objective of this course is to lead students knowing the equipment and carry
out experimental measurements on practical circuits using the theoretical concepts acquired.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Santos, J. B. -Análise de Circuitos Eléctricos (1997), Minerva.
Sadiku, A. - Fundamentals of Electric Circuits (2007), McGraw-Hill
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Mapa IX - Sistemas de Microprocessadores / Microprocessor Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Microprocessadores / Microprocessor Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Pedro de Almeida Barreto - T:30; PL:180
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Gabriel Falcão Paiva Fernandes PL:90
Paulo Jorge Carvalho Menezes: PL:90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Gabriel Falcão Paiva Fernandes PL:90
Paulo Jorge Carvalho Menezes: PL:90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sistemas de microprocessadores pretende dar ao aluno uma noção global do funcionamento de um sistema
computacional, estabelecendo um ponte clara entre os conteúdos leccionados nas disciplinas de linguagens de
programação e sistemas digitais. No fim da unidade curricular espera-se o desenvolvimento das seguintes
competências: (i) compreensão da forma como o software interage com o hardware e consequente
consolidação das competências de programação em C, (ii) programação em assembly, (iii) conhecimentos
sobre as arquiteturas de computadores atuais e “trade-offs” que têm que ser tidos em consideração durante o
desenho de um sistema computacional, e (iv) compreensão dos princípios de abstração por camadas que
permitem o desenho e implementação de sistemas complexos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Microprocessor Systemsprovides a global view about the functioning of modern computers, filling the gap
between the contentstaught during the courses of high-level programming languages and digital systems
design. At the end of the curricular unit the student is expected to acquire the following skills: (i) proficiency in C
programming by fully understanding the interaction between software and hardware; (ii) programming using
assembly languages; (iii)knowledge about modern computer architectures and trade-offs that must be taken
into account duringdesign; and (iv)understanding the principle of abstraction by layers that enables to built
complex engineering systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1: A Linguagem C e o Hardware
- Linguagem C (revisão de conceitos básicos)
- Ponteiros e endereçamento de memória
- Zonas de memória: código, alocação estática, pilha, e “heap” para alocação dinâmica.
- Gestão de memória dinâmica
- Portos de I/O e programação de hardware
Módulo 2: Programação em Assembly para o MIPS
- Instruções aritméticas básicas
- Instruções de leitura e escrita da memória
- Mecanismos para controlo do fluxo de execução
- Codificação de instruções
- Números e representação em floatingpoint
- make-ing an Executable (compilação, assemblagem, linkagem, etc)
Módulo 3: Introdução à Arquitectura de Computadores
- Organização e funcionamento do CPU (datapath e lógica de controlo)
- Execução paralela usando Pipelining
- Hierarquia de memória
- Pooling e Interrupções (se houver tempo disponível)

6.2.1.5. Syllabus:
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6.2.1.5. Syllabus:
Module 1: C language and Hardware
- C Language (revision of basic concepts)
- Pointers and memory addressing
- Memory zones: code segment, static memory, stack, heap and dynamic allocation
- Management of dynamic memory
- I/O ports and hardware programming
Module 2: Assembly for MIPS
- Basic arithmetic instructions
- Reading and writing in the memory
- Mechnisms for controlling the execution flow
- Instruction codification
- Numbers and floating-point representation
- make-ing an Executable
Module 3: Introduction to Computer Architecture
- CPU organization (data path and control unit)
- Parallel execution using Pipelining
- Memory Hierarchy
- Polling and interruptions (if time available)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O primeiro módulo parte de um tópico que é familiar aos alunos – a programação em C – e visa dar uma
primeira noção de como o hardware executa aquilo que é especificado no código fonte. No fim do módulo o
aluno deverá ter uma perspectiva “top-down” do funcionamento de um sistema computacional, que se traduz
em termos práticos por uma consolidação das competências em programação em C.
O módulo 2 estuda em detalhe o “instructionset” da arquitetura MIPS.No final do módulo o aluno deverá
perceber a translação de uma linguagem de alto nível em executáveis em código máquina, e ser capaz de fazer
pequenas rotinas em assembly chamadas a partir de código em C.
O módulo 3 estuda o design e “trade-offs” de uma arquitetura RISC usando como exemplo ilustrativo o
microprocessador MIPS. No final do módulo pretende-se que o aluno perceba como é possível desenhar o
hardware que implementa o “instructionset” do módulo 2 usando os princípios que aprendeu na disciplina de
sistemas digitais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Module 1 starts from a topic that is familiar to the students - the C language – and aims to provide a first
perspective about the hardware execution of what is specified in the source code. At the end of the module the
student is expected to gain a “top-down” view about the functioning of a modern computer system, which will
enable to strength the competences in C programming.
Module 2 studies the instruction set of the MIPS architecture. At the end of the module the student is expected to
fully understand the translation of high-level code into a binary executable, and be able to write functions in
assembly to be called by C programs.
Finally module 3 studies the design of RISC architectures and the major “trade-offs” that must be taken into
account. At the end the student is expected to understand how the principles and concepts learnt in the
introductory course of digital systems can be used to create complex circuits that implement the instruction set
of the MIPS processor.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina prevê 5 horas de contacto semanais: 2 horas de explanação teórica numa aula magistral de tipo
convencional, e 3 horas de prática laboratorial em turmas de não mais que 20 alunos.
As aulas teóricas são suportadas por slides que sumarizam os conceitos a ser discutidos em cada sessão e
encaminham para os capítulos dos livros recomendados. Estes slides são disponibilizados com um mínimo de
8 dias de antecedência, e os alunos são incentivados a lê-los previamente de forma a tirarem o máximo partido
da aula de exposição que tipicamente é muito participada.
A componente laboratorial consiste num conjunto de trabalhos que acompanham e ilustram os conceitos
discutidos na nas teóricas. Cada sessão corresponde a um trabalho cujo enunciado é disponibilizado com um
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mínimo de 8 dias de antecedência.
A avaliação é feita através dos seguintes componentes:
• Trabalhos Laboratoriais (25%)
• Frequência (semana 11)(25%)
• Exame teórico final (50%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The curricular unit comprises 5 hours of contact per week: 2 hours are dedicated to theory, and 3 hours are
reserved for practical lab sessions with groups that cannot exceed 20 students
The theoretical sessions are taught with the help of slides that summarize the contents and provide pointers for
the recommended bibliography. The students are advised to read the slides in advance in order to take full
advantage of the explanations and develop a critic attitude towards the concepts and ideas that are taught
The lab sessions consist in weekly assignments that apply and illustrate the contents taught during the
theoretical courses. The students are supposed to do most of the assignment at home, with the lab contact
hours being meant for overcoming eventual difficulties, grading the accomplished work, and introducing the
assignment of the following week.
The final grade is computed taking into account the following terms
Lab works (25%)
Middle term test (week 11) (25%)
Final exam(25%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular combina objectivos de âmbito teórico/conceptual (interação do software com o hardware,
organização e arquitetura de sistemas computacionais, princípios de abstração por camadas) com a aquisição
de competências práticas (consolidação da programação em C, programação em assembly). As duas
componentes estão intimamente interligadas, e a avaliação é feita tanto por exames de índole teórico com pela
realização de fichas de trabalho. O facto de existirem trabalhos semanais, e da avaliação contínua poder ter um
carácter eliminatório na admissão a exame, obriga o aluno a acompanhar a disciplina ao longo do semestre. Isto
é absolutamente essencial para garantir uma assimilação crítica dos conceitos, bem como uma boa aquisição
das competências previstas.
A avaliação da componente laboratorial é feita de forma generosa. Com isto queremos dizer que um aluno com
muitas dificuldades estruturais poderá facilmente obter 80% dos pontos desde que seja assíduo, trabalhador, e
persistente. Também incentivamos a preparação em grupo dos trabalhos laboratoriais de forma a que os
melhores alunos possam ajudar aqueles com mais dificuldades. A regra é que cada aluno terá que ser
convincente a explicar o que fez durante as horas de contacto laboratorial. O carácter inclusivo da componente
laboratorial é compensado pelo nível de exigência das provas escritas, onde é feita a distinção efetiva do
mérito. O objectivo desta fórmula e incentivar os alunos mais fracos a não desistirem e tentarem vencer as
suas dificuldades, sem sacrificar no entanto as legítimas expectativas dos alunos mais fortes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course of Systems of Microprocessors aims to provide to the student both theoretical/conceptual
competences (software-hardware interaction, organization of modern computer architectures, principles of
abstraction using layers) and practical skills (consolidation of C programming and introductory assembly
programming). The two types of competences are closely related and the grading is based both on written
exams and practical lab assignments. The weekly evaluation of the assignments, and the fact that
underperforming in the continuous component avoids admission to the final exam, forces the students to
effectively follow the course throughout the semester. This is vital for correctly assimilating the contents and
acquiring the planned programming skills.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Joao P Barreto (2009). Slides das Aulas / Slides fromtheTheoreticalCourses. - DEEC, Universidade de Coimbra
• PattersonandHennessy (2004). “ComputerOrganizationand Design: The Hardware/Software Interface”,
ThirdEdition, (COD).
• Kernighanand Ritchie (1988). “The C ProgrammingLanguage”, 2nd edition, Prentice Hall

Mapa IX - Probabilidades e Estatística | Probability and Statistics
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Probabilidades e Estatística | Probability and Statistics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Esmeralda Elvas Gonçalves - T:45; TP:30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Cristina Martins Rosa: T:45; TP:30
Cristina Maria Tavares Martins: T:45; TP:30

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Ana Cristina Martins Rosa: T:45; TP:30
Cristina Maria Tavares Martins: T:45; TP:30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Introduzir conhecimentos matemáticos para modelar comportamentos de fenómenos aleatórios que surgem
em Engenharia, contribuindo para uma formação matemática capaz de descrever, analisar e interpretar
situações reais através de modelos matemáticos não deterministas.
- A correcta utilização de métodos estatísticos, em casos concretos, e a interpretação rigorosa dos resultados
necessitam de uma formação teórica em Probabilidades e Estatística, presente na unidade.
- Preparar o estudante para aplicar métodos e conceitos a situações reais da Engenharia que envolvam a
estimação de parâmetros de um modelo, testar a sua adequação e interpretar, prever e decidir sobre o
fenómeno em estudo.
Competências a desenvolver:
- Instrumentais: análise e síntese, resolução de problemas e capacidade de decisão.
- Pessoais: raciocínio crítico, trabalho em equipas interdisciplinares, aprendizagem autónoma, adaptabilidade a
novas situações e aplicação de conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of the course is to introduce basic mathematical knowledge to prepare the student to model the
behavior of random phenomena that arise in the context of engineering. It contributes to prepare students to
describe, analyze and interpret real situations using non-deterministic mathematical models. The correct use of
statistical methods, and the strict interpretation of the results, requires a theoretical base in Probability and
Statistics, present in this course.
It is also intended to prepare students for applying statistical methods and concepts to real situations of
Engineering involving the estimation of parameters of a model, testing its fitness and interpret, predict and
decide on the phenomena under study
Instrumental skills: analysis and synthesis, problem solving and decision-making capacity.
Personal skills: development of critical thinking, work in interdisciplinary teams, autonomous learning,
adaptability to new situations and application of theoretical knowledge
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Probabilidades
Experiência aleatória, espaço de resultados, acontecimentos. Probabilidade segundo Kolmogorov.
Probabilidade condicionada. Acontecimentos independentes.
Variáveis Aleatórias e Distribuições
Variáveis aleatórias reais discretas e contínuas. Momentos. Quantis. Modelos probabilistas, discretos e
contínuos usuais. Distribuições multidimensionais. Teorema do limite central.
Estimação Paramétrica
Introdução à estatística inferencial. Revisão de estatística descritiva. Estimação pontual: estimadores, média e
variância empíricas, métodos de estimação pontual. Estimação intervalar: intervalos de confiança, método da
variável fulcral, aplicações (intervalos de confiança para a média de uma população, para a variância de uma
população gaussiana e para uma proporção).
Testes de Hipóteses
Testes paramétricos. Aplicações (testes para a média de uma população, para a variância de uma população
gaussiana e para uma proporção). Testes de ajustamento do Qui-quadrado.

6.2.1.5. Syllabus:
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6.2.1.5. Syllabus:
Probability
Random experience, the space of outcomes, events. Kolmogorov’ definition of probability. Conditional
probability. Independence of events.
Random Variables and Distributions
Discrete and continuous real random variables. Moments. Order parameters. Principal discrete and continuous
probabilistic models. Multidimensional distributions. Central limit theorem.
Parametric Estimation
Introduction to inferential statistics. Review of descriptive statistics. Point estimation: estimators, empirical
mean and variance, point estimation methods. Interval estimation: confidence intervals, the method of the
pivotal variable, applications (confidence intervals for the mean of a population, for the variance of a Gaussian
population and for a proportion).
Hypothesis Tests
Parametric tests. Applications (test for the mean of a population, for the variance of a Gaussian population and
for a proportion). Chi-square test of adjustment.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O curso inicia-se com a apresentação das principais noções da teoria das probabilidades de modo a estudar e
manipular adequadamente as famílias de modelos probabilistas, discretos e contínuos, mais utilizados em
situações reais bem como fundamentar os métodos estatísticos inferenciais.
O tratamento da informação associada a uma amostra observada e as questões de inferência que se poderão
colocar são em seguida abordados. A obtenção de estimativas criteriosas, a construção de intervalos de
confiança ou de testes de hipóteses para parâmetros populacionais são matérias analisadas na segunda parte
do curso.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course begins with the presentation of the main concepts of probability theory in order to properly study
and manipulate the families of probabilistic models, discrete and continuous, more popular in real situations as
well as to support the inferential statistical methods.
The treatment of information associated with an observed sample and inference questions that may arise are
then discussed. The second part of the course is dedicated to construct point estimates, confidence intervals or
hypothesis tests for population parameters.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é ministrado em aulas teórico-práticas. Incluem momentos de natureza expositiva e apresentação de
exemplos para motivar e concretizar as noções expostas. São propostos exercícios para aplicar os
conhecimentos adquiridos, devendo o aluno participar na sua resolução.
Para desenvolver a capacidade crítica e de interpretação de resultados, podem ser sugeridos projectos com
trabalho de campo, desenvolvimento de modelos estatísticos simples e meios computacionais
Semanalmente, os estudantes dispõem de um tempo de orientação tutorial para apoio em dificuldades que
surjam na aprendizagem e na resolução de problemas
Há 2 modalidades de avaliação: contínua e por exame final
A avaliação contínua pode envolver a resolução de problemas ou a realização de um projecto (com pesos entre
0 e 40%), a realização de testes (com peso total entre 0 e 30%) ou frequências (com peso entre 50 e 100%).
A avaliação por exame final pressupõe a realização de uma prova escrita (com peso entre 50 e 100%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching is provided in theoretical-practical sessions. The lectures are expository and include the
presentation of examples that motivate and enable to understand the notions exposed. In order to apply the
acquired knowledge, exercises are systematically proposed and students must participate in solving them.
Small projects involving fieldwork, development of simple statistical models and computational means may be
suggested to develop critical skills and interpretation of results.
Weekly, tutorial time is offered to help students to overcome their learning difficulties.
There are 2 types of grading: during the semester or by final examination.
Grading during the semester may involve problem solving or the development of a project (weighting from 0 to
40%), taking tests (with 0-30% total weight) or midterm exams (with 50-100% weight).
Grading by final examination includes taking a written exam (weighting 50 to 100%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas permitem expor, discutir e exemplificar a teoria matemática subjacente ao estudo das Probabilidades
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e Estatística. Os modelos e os métodos apresentados nas aulas são sistematicamente aplicados na resolução
de exercícios, contribuindo para uma melhor compreensão e consolidação das matérias abordadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The classes allow exposing, discussing and illustrating the mathematical theory underlying the study of
Probability and Statistics. The models and methods presented in class are systematically applied by solving
multiple exercises, contributing to a better understanding and consolidation of the subjects covered.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Gonçalves, E., E. Nogueira, A.C. Rosa (2011) - Noções de Probabilidades e Estatística, 183 p. Departamento de
Matemática, FCTUC.
• Murteira, B., C. S. Ribeiro, J. A. Silva, C. Pimenta (2010) - Introdução à Estatística, 3ª ed., Escolar Editora,
Lisboa.
• Andrews, L.C., R.L. Phillips (2003) – Mathematical Techniques for engineers and scientists, Spie Press,
Washington.
• Devore, J.L. (2011) - Probability and statistics for engineering and the sciences, 8ª ed., Brooks/Cole.
• Guimarães, R., Sarsfield Cabral, J. (2007) - Estatística, 2ª ed., McGraw-Hill, Lisboa.
• Maroco, J. (2007) - Estatística com utilização do SPSS, 3ª ed., Edições Sílabo.
• Montgomery, D.C., G.C. Runger (2007) - Applied Statistics and Probability for Engineers, 4ª ed., 2007, Wiley.
• Moore, D., McCabe, G.(2011) - Introduction to the practice of statistics, 7ª ed., Freeman, New York.

Mapa IX - Electromagnetismo / Electromagnetism
6.2.1.1. Unidade curricular:
Electromagnetismo / Electromagnetism
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui César do Espírito Santo Vilão T:45; TP:60
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Alexandra Faria Pais: TP:60
José Lopes Pinto da Cunha: TP:72
Paulo Jorge Baeta Mendes: TP:40
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria Alexandra Faria Pais: TP:60
José Lopes Pinto da Cunha: TP:72
Paulo Jorge Baeta Mendes: TP:40
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer conceitos físicos fundamentais e utilizá-los em casos de interesse para a Engenharia Electrotécnica
e de Computadores.
Desenvolver a capacidade de análise e de síntese e a objectividade e o espírito crítico.
Conhecer as características do campo electromagnético. Conhecer as equações de Maxwell e interpretá-las
na forma diferencial e na forma integral.
Analisar correctamente casos que envolvam campos estáticos e campos variáveis. Calcular campos e
potenciais e analisar criticamente o resultado.
Saber que a perturbação de um campo se propaga como uma onda electromagnética e conhecer as suas
características fundamentais.
Interpretar os fenómenos subjacentes às aplicações que são objecto da Engenharia Electrotécnica e de
Computadores à luz das leis da Teoria Electromagnética.
Desenvolver competências experimentais, nomeadamente a capacidade de observação, de análise e de
interpretação de resultados. Desenvolver a capacidade de pôr em prática conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Acquire basic concepts and fundamental physical principles and master them in cases of interest for
Electrotechnical and Computer Engineering.
2. Devellop analysis and sinthesis capabilities, in an objective and critical sense.
3. Acquire basic knowledge about the electromagnetic field, as well as the Maxwell equations in both integral
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3. Acquire basic knowledge about the electromagnetic field, as well as the Maxwell equations in both integral
and differential forms.
4. Acquire correct analysis of both static and dynamic cases, in particular the calculation of fields and potentials
and the critical analysis of the results through asymptotic limits.
5. Essential properties of electromagnetic waves.
6. Interpretation of the physical electromagnetic phenomena underlying the applications in Electrotechnical and
Computer Engineering.
7. Devellop experimental competences, in particular observation, analysis and interpretation of data.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução: sistemas de coordenadas e operadores diferenciais
2 Electrostática: equações integrais e locais; energia electrostática; dipolo eléctrico
3 Campos eléctricos na matéria: condutores e dieléctricos
4 Magnetostática: equações integrais e locais; momento dipolar magnético
5 Campos magnéticos na matéria: dia-, para- e ferromagnetismo; supercondutores
6 Electrodinâmica: lei de Faraday; corrente de deslocamento de Maxwell; equações de Maxwell no vazio e em
meios
materiais
7 Ondas electromagnéticas: teorema de Poynting; ondas electromagnéticos no vazio e em meios materiais
isoladores e condutores
8 Aplicações das equações de Maxwell: linhas de transmissão; guias de ondas; radiação de um dipolo eléctrico
oscilante
9 AULAS PRÁT. EXPERIMENTAIS
I Estudo experimental de linhas equipotenciais e de linhas de campo electrostático
II Verificação experimental da força de interacção entre dois dipolos magnéticos
III Estudo do ciclo de histerese de uma substância ferromagnética
6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction: coordinate systems and differential operators.
2 Electrostatics: electrostatic field and potential; local and integral equations; electrostatic energy; electric
dipole.
3 Electric fields in matter: conductors and dielectrics.
4 Magnetostatics: magnetic field and vector potential; integral and local equations; dipolar magnetic moment.
5 Magnetic fields in matter: diamagnetism, paramagnetism and ferromagnetism; superconductors.
6 Electrodynamics: Faraday's law; Maxwell displacement current; Maxwell equations in vacuum and in matter.
7 Electromagnetic waves: Poynting's theorem; electromagnetic waves in vacuum and in conductive and
insulating media.
8 Aplications of Maxwell equations:transmission lines; waveguides; radiative electric dipole.
LABORATORY WORKS
I Experimental study of equipotential lines and electrostatic field lines.
II Experimental study of the interaction between two magnetic dipoles, F ~1/r^4
III Study of the hysteresiscycle of a ferromagnet.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os pontos 1.e 2.dosobjectivos são servidos pelos pontos 1. a 9. do programa.
Os pontos 3.e 4.dosobjectivos são servidos pelos pontos 2. a6. do programa.
O ponto 5. dos objectivos é servido pelo ponto 7. do programa.
O ponto 6. dos objectivos é servido pelo pontos 8. do programa.
O ponto 7. dos objectivos é servido pelo ponto 9. do programa..
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Objectives 1. and 2. are served by program points 1. to9.
Objectives 3. and4. are served by program points 2. to6.
Objective 5. isserved by program point 7.
Objective 6. isserved by program point 8.
Objective 7. isserved by program point 9.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Aulas teóricas no quadro com eventual recurso a multimédia;
2. Aulas teórico-práticas de discussão de exemplos típicos;
3. Aulas laboratoriais no decurso das aulas teórico-práticas;
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4. Aulas de demonstrações experimentais no decurso das aulas teóricas;
5. Elaboração de textos de apoio cobrindo toda a matéria leccionada;
6. Elaboração de cerca de 100 problemas resolvidos e discutidos;
7. Procurar-se-á que os problemas e as situações analisadas sejam baseados em aplicações da área da
Engenharia Electrotécnica e de Computadores, cuja descrição contribua para motivar os alunos.
8. Realização de 3 testes de frequência com peso total de 70 a 80%, dispensando de exame final;
9. Elaboração pelos alunos de relatórios dos trabalhos laboratoriais, incluindo a análise e discussão dos dados,
com peso total de 20 a 30% na classificação final; na classificação do relatório é incluída, com peso de 25 a
35%, a resposta a uma pergunta respondida individualmente sobre o trabalho.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1 Theory classes in the black-board with occasional use of multimedia;
2 Problem-solving classes with discussion of typical examples;
3 Laboratory classes in the course of the problem-solving classes;
4 Experimental demonstrations within theory classes
5 Elaboration of support notes including the entire syllabus
6 Elaboration of the solution and discussion of c. 100 problems
7 The problems and situations under analysis in the classes will based, as much as possible, in applications of
Electrotechnical and Computers Engineering, in order to motivate the students
8 Three tests are to be answered within the semester, with a total weight of 70 to 80% to the final note (and no
need to answer to the exam)
9 The students write reports on the laboratory classes, including data analysis and discussion. The reports have
a weight of 20 to 30% to the final mark. The individual answer to a specific question about the laboratory work
has a weight of 25 to 35% to the final mark of the report
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias 1.a9. servemos pontos 1 e 6 dos objectivos.
As metodologias2, 3, 6, 8 e 9 servemo ponto 2 dos objectivos.
As metodologias1, 2, 5, 6, e 8 servemos pontos3 a 5 dos objectivos.
As metodologias3, 4 e 9 servemo ponto 7 dos objectivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies 1 to 9 serve points 1 and 6 of the objectives.
Methodologies 2, 3 ,6, 8, and 9 serve point2of the objectives.
Methodologies 1, 2, 5, 6, and 9 serve points 3 to 5of the objectives.
Methodologies 3, 4, and 9 serve point 7of the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
R. C. Vilão, Electromagnetismo (apontamentos de apoio à disciplina), Coimbra, 2010.
J. Pinto da Cunha, Notas Lectivas de Electrotecnia Teórica, Coimbra, 2005.
M. Sadiku, Elementos de Electromagnetismo, 3ª ed. Bookman, 2004.
D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics.
J. Villate, Electromagnetismo, McGraw-Hill, 1999.
L. Brito, M. Fiolhais, C. Providência, Campo Electromagnético. McGraw-Hill, 1999.
J. D. Jackson, Classical Electrodynamics. John Wiley& Sons, 1999.

Mapa IX - Aplicações Informáticas para Engenharia | Software Applications for Engineering
6.2.1.1. Unidade curricular:
Aplicações Informáticas para Engenharia | Software Applications for Engineering
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tony Richard de Oliveira de Almeida - PL:180
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Oswaldo Ludwig Junior: PL:90
Pedro Manuel Soares Moura: PL:90
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Oswaldo Ludwig Junior: PL:90
Pedro Manuel Soares Moura: PL:90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Fornecer aos alunos conhecimentos de utilização das ferramentas MATLAB e LabVIEW e suas aplicações em
engenharia e matemática aplicada. Esta unidade justifica-se pelo uso generalizado que é feito destas
aplicações em unidades posteriores, tais como, a título de exemplo “Matemática Computacional”,
“Processamento de Sinal”, “Controlo”, “Circuitos Elétricos”, “Controlo Digital” e “Instrumentação e Medidas”.
A localização da lecionação destas matérias numa unidade curricular autónoma, ao permitir a consignação do
tempo que seria utilizado para as introduzir em cada uma das unidades a jusante que delas dependessem, à
lecionação de assuntos específicos às unidades em causa, traz ganhos óbvios na eficiência de utilização do
tempo de formação disponível, proporcionando ainda uma formação mais sólida no uso das ferramentas
MATLAB e LabVIEW.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students with knowledge for using MATLAB and LabVIEW, and its applications on engineering
and applied mathematics. This unit is justified by the widespread use of MATLAB and LabVIEW in later units,
such as "Computational Mathematics", "Signal Processing", "Control", "Electric Circuits", "Digital Control" and
“Instrumentation and Measurement”. The teaching of such matters in an earlier autonomous unit allows the
assignment of time to teach specific matters on advanced units that require MATLAB or LabVIEW, instead of
spending time to introduce these software applications. This provides obvious benefits on time efficiency and a
stronger training in the use of MATLAB and LabVIEW.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às ferramentas informáticas para engenharia e matemática (MATLAB/Octave, Labview, Maple,
Mathematica, MathCad, Maxwell, ANSYS).
2. Conceitos Básicos de MATLAB.
3. Funções em MATLAB.
4. Operações sobre matrizes.
5. Estruturas de decisão e programação em MATLAB.
6. Gráficos em MATLAB.
7. Resolução de equações diferenciais ordinárias em MATLAB.
8. Gravação e leitura de dados em ficheiros em MATLAB.
9. Conceitos básicos de LabVIEW.
10. Agrupamento de dados.
11. Estruturas de decisão e programação em LabVIEW.
12. Gráficos em LabVIEW.
13. Gravação e leitura de dados em ficheiros em LabVIEW.
14. Aquisição e tratamento de dados com MATLAB e Labview.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to software tools for engineering and mathematics (MATLAB/Octave, LabVIEW, Maple,
Mathematica, MathCad, Maxwell, ANSYS).
2. MATLAB basics.
3. MATLAB functions.
4. Array operations.
5. Decision structures and programming in MATLAB.
6. Graphics in MATLAB.
7. Ordinary differential equation solving in MATLAB.
8. File input/output in MATLAB.
9. LabVIEW basics.
10. Grouping data in LabVIEW.
11. Decision structures and programming in LabVIEW.
12. Graphics in LabVIEW.
13. File input/output in MATLAB and LabVIEW.
14. Data acquisition and data processing with MATLAB and LabVIEW.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o principal objetivo fornecer aos alunos os conceitos básicos para a utilização das ferramentas
informáticas MATLAB e LabVIEW, o conteúdo programático permite uma abordagem introdutória a estas
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

102/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

ferramentas informáticas. A unidade curricular é dividida em dois módulos, cada um abrangendo os conceitos
básicos mais comuns a estas ferramentas de apoio informático, sendo os alunos acompanhados com
exemplos e exercícios práticos realizados em sede de aula prática.
O primeiro ponto do programa pretende fornecer aos alunos uma visão abrangente das diversas aplicações
informáticas disponíveis. Os fundamentos MATLAB, a representação de gráficos e funções elementares de
armazenamento de dados, assim como algumas ferramentas numéricas para a resolução de equações
diferenciais ordinárias, bastante comuns em aplicações de engenharia, são abordados nos pontos 2 a 8. Os
fundamentos em LabVIEW são apresentados nos pontos 9 a 14, sendo abrangidos muitos dos aspetos básicos
desta linguagem gráfica
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering that the main objective of this unit is to provide the students the basics concepts for using MATLAB
and LabVIEW, the presented program covers the most pressing and fundamental issues associated with these
software applications. This course unit is based on two modules: one dedicated to MATLAB (topics 2 to 8) and
one dedicated to LavVIEW (topics 9 to 13).
The first topic aims to provide students with a comprehensive overview of various software applications that
are available for mathematics and engineering. MATLAB fundamentals, graphical representation and basic
functions for data storage, as well as numerical tools for solving first and second order ordinary differential
equations, quite common in engineering applications, are covered in topics 2 to 8. LabVIEW fundamentals are
introduced in topics 9 to 14, with focus on many of the basic programming features of this graphical language.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas laboratoriais de 3 horas dedicadas à apresentação e consolidação dos temas propostos no programa da
unidade curricular. Pretende-se, com o supervisão do docente, que os alunos resolvam um conjunto de
problemas propostos que permitam não só apreender a matéria lecionada, como promover o raciocínio o
raciocínio crítico face a problemas mais complexos.
A avaliação da unidade curricular assenta nos seguintes itens:
a) Dois testes intercalares, um sobre Matlab e outro sobre Labview. Cada teste tem um peso de 25% na
classificação final do aluno;
b) Avaliação contínua realizada ao longo do semestre, na sala de aula, complementada com mini-testes a
realizar em cada aula para promoção da aprendizagem contínua. Esta componente tem um peso de 25% na
classificação final.
c) Os restantes 25% da classificação final estão reservados para o exame escrito.
Haverá controlo de presenças nas aulas. A admissão do aluno a exame implica uma assiduidade mínima de
75%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Laboratory classes with three hours duration devoted to the presentation and consolidation of the topics
proposed in the syllabus. It is intended, with faculty supervision, that the students solve a set of proposed
problems that allow not only learn the material taught, but also to promote critical thinking facing more complex
problems.
The evaluation of the course based on the following items:
a) Two intermediate tests, one after the MATLAB module and another after the LabVIEW module. Each test has
25% weight in the final classification of the student;
b) Continuous assessment carried out during the semester, during classes, complemented with mini-tests to be
carried in each class for promoting continous learning. This component has a weight of 25% in the final result.
c) The remaining 25% of the final classification is obtained by written exam.
Attendance to class is mandatory. The students must have a minimum attendance of 75% to be admitted to
exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino apresentada pretende envolver os alunos rapidamente nas matérias lecionadas,
fazendo-os explorar desde muito cedo as potencialidades das ferramentas informáticas consideradas nesta
unidade curricular. Este envolvimento é conseguido através da exposição das matérias com recurso a
exercícios exemplificativos que os alunos podem replicar, segundo um conceito ‘hands-on’. Com o
conhecimento e a compreensão das matérias lecionadas, associados ainda à resolução de problema de
aplicação que são propostos aos, entende-se que estão criadas as condições para o desenvolvimento das
competências em resolver problemas, em raciocínio crítico, em aplicar os conceitos apreendidos em novas
situações e, num nível mais avançado, da competência em análise e síntese.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodology presented intends to involve the students as soon as possible in the subjects taught
in this course unit by letting them to explore the potential of the software applications considered in this course.
This involvement is achieved by presenting the subjects using illustrative exercises that students can replicate,
under a concept of 'hands-on'. With the knowledge and comprehension of the subjects taught, associated to the
solving of problems of application that are proposed to the students, it is considered that conditions exist for the
development of skills in solving problems, critical thinking, applying concepts learned in new situations, and, at a
more advanced level, analysis and synthesis.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Quarteroni, Alfio (2007) - Cálculo científico com MATLAB e Octave, Springer
• Travis, Jeffrey (2001) - LabVIEW for Everyone, Prentice Hall
• Hanselman, D.; Littlefield, B. (2003) - MATLAB 6 – Curso Completo, Prentice Hall.
• Morais, V.; Vieira, C. (2006) - Matlab 7 & 6 Curso Completo, FCA

Mapa IX - Processamento de Sinal / Signal Processing
6.2.1.1. Unidade curricular:
Processamento de Sinal / Signal Processing
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rita Cristina Girão Coelho da Silva - TP:60
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Henrique José Almeida da Silva: TP:60
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Henrique José Almeida da Silva: TP:60
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir os fundamentos da teoria do sinal em tempo discreto. Compreender a representação de sinais
discretos no domínio da frequência. Compreender a relação entre sinais contínuos no tempo e a sua
representação discreta (amostragem). Aprender as principais técnicas de projeto de filtros digitais e utilizá-las
em experiências de laboratório simples.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students with the main concepts and principles of signals in discrete time. To understand the
representation of discrete signals in the frequency domain. To understand the relationship between continuoustime signals and their representation in discrete time, by performing sampling. To learn the main techniques of
digital filters projects and use them in basic lab experiments.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Séries de Fourier em tempo discreto
2. Transformada de Fourier em tempo discreto (DTFT)
3. Transformada discreta de Fourier (DFT)
4. Transformada Z de sinais discretos no tempo
5. Amostragem de sinais contínuos e discretos no tempo
6. Projeto de filtros digitais – IIR e FIR
6.2.1.5. Syllabus:
1. Discrete time Fourier series
2. Discrete time Fourier transform (DTFT)
3. Discrete Fourier transform (DFT)
4. Z-transform for discrete-time signals
5. Sampling of continuous-time and discrete-time signals
6. Digital filter projects – IIR and FIR
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Os primeiros 4 tópicos permitem o estabelecimento dos fundamentos da teoria do sinal em tempo discreto, pois
tratam da representação de sinais discretos no domínio da frequência. O 5º tópico trata da relação entre sinais
contínuos no tempo e a sua representação discreta. O 6º tópico permite a aprendizagem das principais técnicas
de projeto de filtros digitais e a sua utilização em experiências de laboratório simples.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first 4 topics deal with the main concepts and principles of signals in discrete time and their representation
in the frequency domain. The 5th topic deals with the relationship between continuous-time and discrete-time
signals when the discrete-time signals are obtained through periodic sampling of continuous-time signals. The
6th topic deals with the main techniques regarding digital filter projects and their use in basic lab experiments.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição da matéria, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e
teorias fundamentais e com a resolução de exercícios de aplicação prática, que exijam a conjugação de
conceitos teóricos distintos e promovam o raciocínio crítico face a problemas mais complexos.
A avaliação consiste em exame final (100%) ou, em alternativa, em 2 frequências, que promovam a
aprendizagem contínua (cada uma 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):
The teaching methodologyconsists of theoretical-practical classes, where the main concepts, principles and
fundamental theories regarding signal processing are taught. These classes also include solving exercises with
practical applications, where the theoretical knowledge may be applied. With this approach, conditions exist for
the development of competencies in problem solving and critical reasoning.
Evaluation consists of a final exam (100%) or, alternatively, 2 mid-term exams, promoting continuous
learning(each with a 50% weight on the final mark). The evaluation, which covers all the taught matters, focuses
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 assim
levar ao desenvolvimento de competências técnicas específicas na área do processamento de sinal. Com o
conhecimento e a compreensão das matérias lecionadas 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 e em aplicar na prática os conhecimentos teóricos adquiridos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methodology aim at engaging the student in the learning process and lead to the
development of technical competencies in the subject of signal processing. The knowledge and understanding
of the matters taught in the theoretical-practical classes, along with solving exercises with practical
applications, will allow for the development of competencies in problem solving andthe application of the
theoretical knowledge to practical situations.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alan Oppenheim, Allan Willsky, Signal and Systems, Prentice Hall, 2nd edition, 1997.
Alan Oppenheim, Ronald Schafer, John Buck, Discrete-time Signal Processing, Prentice Hall, 2nd edition,
1999.Sanjit K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 3rd edition, 2005.

Mapa IX - Redes e Sistemas de Telecomunicações /Communication Networks and Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes e Sistemas de Telecomunicações /Communication Networks and Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lúcia Maria dos Reis Albuquerque Martins - T:30; PL:120
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Rita Cristina Girão Coelho da Silva: PL:60
José Almeida Salgado (T/PL: 12 - dependente da sua disponibilidade na PT Inovação e da sua contratação como
professor convidado)
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rita Cristina Girão Coelho da Silva: PL:60
José Almeida Salgado (T/PL: 12 - depending on being contracted as invited professor which also depends on his
availability given by PT Inovação)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de uma visão global acerca de redes e sistemas de telecomunicações e da sua evolução.
Familiarização com técnicas de transmissão e compreensão da relação entre as técnicas utilizadas e o tipo de
informação a transmitir. Introdução de conceitos de arquitectura de redes e sua aplicação em redes existentes
e em redes emergentes
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of an overview on networks and telecommunications systems and their evolution. Familiarization
with transmission techniques and understanding of the relationship between used techniques and the type of
information to be transmitted. Introduction of concepts of network architecture and its application in existing and
emerging networks
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução às redes de comunicação
2.Aplicações e arquitectura em camadas
O modelo de referência OSI e breve introdução à pilha TCP/IP.
3.Fundamentos de Transmissão digital
Modulações e códigos de linha.
4. Redes com comutação de circuitos
Multiplexagem; hierarquia de multiplexação temporal plesiócrona (PDH); hierarquia de multiplexação temporal
síncrona (SDH/SONET); comutação espacial e temporal; breve introdução às redes celulares.
5.Redes com comutação de pacotes
Tecnologias de rede de pacotes; encaminhamento e protocolos de encaminhamento.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to communication networks
2. Applications and layered architectures
The OSI reference model and brief introduction to TCP / IP architecture.
3. Digital transmission fundamentals
Modulations and line codes.
4. Circuit-switched networks
Multiplexing; plesiochronous digital hierarchy (PDH); synchronousdigital hierarchy (SDH / SONET); spatial and
temporal switching; brief introduction to cellular networks.
5. Packet-switched networks
Packet network technologies; routing and routing protocols.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Tendo como objetivo a aquisição de uma visão global acerca de redes e sistemas de telecomunicações e da
sua evolução, no primeiro tópico é feita uma descrição sucinta da evolução das redes de comunicação, e da
relação entrea arquitetura das rede e dos serviços por elas fornecidos. Ainda na prossecução deste objectivo,
no tópico 2 é apresentado o modelo em camadas para a representação da rede.
No tópico 3 são apresentados os fundamentos da transmissão digital bemcomo algumas técnicas de
modulação de modo a introduzir os requisitos básicos para a transmissão à distância de sinais digitais.
No tópico 4, com o ensino da multiplexagem, das hierarquias de transmissão assim como da comutação
contribuem para compreensão da arquitetura das redes de comunicação.
Introdução das principais tecnologias de redes existentes e em redes emergentes, no tópico 5, permitem atingir
o objetivo final da unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Aiming to give a global vision about networks and telecommunications systems and its evolution, the first topic
provides a succinct description of the evolution of communication networks and a description of the relationship
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between the network architecture and the provided network services. Still in pursuit of this objectivethe layered
model for the representation of the networkis presented in topic 2.
The fundamentals of digital transmission as well as some modulation techniques are presentedin topic 3 in
order to introduce the basic requirements for the transmission of digital signals.
In topic 3, thestudy of the multiplexing digital hierarchies for signals transmission as well as the study of
switching systems contribute to a better understanding the architecture of communication networks.
The introduction in topic 5 of the main networks technologies for existing and emerging networks help to
achieve the ultimate goal of the course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com apresentação detalhada dos tópicos acima referidos recorrendo a meios audiovisuais e à
resolução de exercícios teórico-práticos elementares que permitem ilustraros assuntos expostos.
Aulas laboratoriais que exemplificam e complementam os assuntos teóricos básicosleccionados, recorrendo a
alguns kits didáticos e a ferramentas informáticas que permitem a simulação e análisede alguns dos
protocolos estudados.
A admissão a exame está dependente da assiduidade nas aulas laboratoriais (75% de presenças obrigatórias),
assim como da classificação obtida em questionários sobre os trabalhos práticos realizados.
A avaliação consiste, para além da componente laboratorial com um peso até 30%, num exame final com peso
no mínimo de 70% ou, em alternativa, em provas de frequência e exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation of the previous mentioned topics using audiovisual resources
and, to allow a practical illustration of the theoretical subjects exposed,the resolution ofelementary exercises is
also presented.
The laboratory classes complement and exemplify the basic theoretical subjects taught, using some
educational kits and informaticstools that enable the simulation and analysis of some of the protocols studied.
The exam admission depends on the attendance at the laboratory classes (75% attendance required) as well as
the classification obtained in questionnaires about the practical work carried out.
The evaluation consists, apart from the laboratory component with a weight up to 30%, by a final examination
with a weight of at least 70%.Alternatively, midterm examsduring the semester may be carried outtogether with
the final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo em vista os objectivos desta unidade curricular, as aulas teóricas procuram motivar os alunos para o
estudo de questões básicas de Telecomunicações bem como dotá-los com os conhecimentos básicos para
que possam integrar estes assuntos no âmbito mais geral da Engenharia Electrotécnica e de Computadores.
Um dos aspectos importantes destas aulas é mostrar aos alunos a forte tradição que existe no nosso país de
desenvolvimento e produção de equipamentos e de sistemas de Telecomunicações. Por conseguinte, para
além da colaboração do professor convidado previsto nesta unidade curricular, procurar-se-áainda organizar
anualmente uma palestra, por um ou vários especialistas convidados de reconhecido mérito, à semelhança do
que tem sido feito nos últimos anos.
Nas aulas laboratoriais pretende-se a objectivação prática, tanto quanto possível em função dos meios
disponíveis, de conceitos teóricos leccionados na unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the objectives of this course, the lectures seek to motivate students to study basic issues of
Telecommunications as well as provide them with the basic knowledge so that they can integrate these issues
in the broader context of Electrical and Computer Engineering. One important aspect of these classes is to show
to the students that there is a strong tradition in our country in the development and production of equipment
and systems for Telecommunications. Therefore, in addition to the guest teacher collaboration provided in this
course, an effort will be made to organize an annual lecture presented by one or several invited experts of
recognized merit, similarly to what has been done in recent years,
In laboratory classes the purpose is the practical objectification of theoretical concepts taught in the course,
asmuch as possible depending on the available means.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Leon-Garcia , A. e Widjaja, I. (2006) - Communication Networks: Fundamental ConceptsandKeyArchitectures,
Second Edition, McGraw-Hill, New York.
Martins, L., Salgado, J. e Gomes, T. (2012) – Diapositivos das aulas teóricas de Redes e Sistemas de
Telecomunicações (tradução e adaptação dos diapositivos dos autores do livro de base da bibliografia), DEECFCTUC.
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Mapa IX - Controlo / Control
6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo / Control
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Pedro Duarte Cortesão T:120
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 da modelização de sistemas. Caracterização das respostas temporal e de frequência de
sistemas lineares invariantes no tempo. Conceito de estabilidade. Projecto de controladores PID e suas
aplicações. Análise usando o Espaço de Estados.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning system modelling. Characterization of temporal and frequency responses of linear time-invariant
systems. Stability analysis. PID controllers: design and applications. State space analysis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução aos Sistemas de Controlo; Modelização Matemática de Sistemas Dinâmicos; Análise das
Respostas Transitória e em Regime Permanente; Acções de Controlo Básicas e Respostas de Sistemas de
Controlo; Lugar de Raízes; Análise da Resposta em Frequência; Controlos PID e Introdução ao Controlo
Robusto. Análise de Sistemas Dinâmicos em Espaço de Estados.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Control Systems; Mathematical Modelling of Dynamic Systems; Transient and Steady-State
Response Analysis; Typical Control Actions and System Control Responses; Root Locus; Frequency Response
Analysis; PID controllers and Introduction to Robust Control. State Space Analysis of Dynamic Systems.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta cadeira introdutória de controlo aborda aspectos fundamentais de modelização e controlo de sistemas
lineares e invariantes no tempo. São introduzidas técnicas de modelização de sistemas dinâmicos como ponto
de partida para a análise das respostas do sistema, quer no domínio temporal quer no domínio da frequência. A
reconfiguração dessas respostas através de técnicas de controlo proporcional, integral e derivativo (PID) é
estudada. Várias técnicas clássicas de análise de estabilidade são também discutidas, sendo fundamentais
para a análise do desempenho dos controladores.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This introductory course on control addresses modeling and control of linear time-invariant systems. Several
modeling techniques of dynamic systems are introduced as a starting point to analyze system responses in the
time domain and also in the frequency domain. The reconfiguration of such responses through proportional,
integral and derivative control techniques (PID) is analyzed. Several classical stability techniques are
discussed, being a key issue to assess control performance.
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 exercícios práticos elementares que concretizem o interesse prático da
matéria e exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
A avaliação consiste num exame final abrangendo toda a matéria data.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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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 basic practical exercises to illustrate the practical interest of discussed
topics.
Evaluation consists of a final exam covering all course materials.
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 leccionadas nas aulas teóricas e os exercícios de
aplicação prática que se procura que os alunos resolvam, 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, em inovar no controlo de sistemas lineares e invariantes no tempo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and adopted methods aim at engaging the student in the learning process and in his/her
personal development, leading to the development of some generic competencies of instrumental, personal and
systemic nature.
With the knowledge and comprehension of taught materials in theoretical classes and the proposed exercises
with practical applications, conditions exist for the development of competencies in problem solving, critical
reasoning, applying in practice theoretical knowledge and, at a more advanced level, in linear time-invariant
system control innovation.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• K. Ogata, (2010) - Modern Control Engineering, 5th edition, Prentice-Hall

Mapa IX - Electrotecnia Aplicada / Applied Electromagnetics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrotecnia Aplicada / Applied Electromagnetics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Carmo Raposo de Medeiros - T:30; TP:60
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 estudados assuntos variados de aplicação prática muito importantes para o futuro engenheiro
eletrotécnico. Permite o desenvolvimento de competências para o estabelecimento de circuitos elétricos e
magnéticos equivalentes de dispositivos eletromagnéticos. É abordado o transformador elétrico (monofásico e
trifásico) seu funcionamento, desenvolvimento do circuito elétrico equivalente e diagrama fasorial. É
desenvolvido o circuito elétrico equivalente de um magneto permanente e sua incorporação em dispositivos
eletromagnéticos mais complexos. É analisada a problemática do mau fator de potência em instalações
industriais e analisadas formas de compensação. É analisado o desvio comportamental (não ideal) de
componentes passivos como resistências, condensadores e indutâncias.
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 relevant concepts of practical importance for the future electrical engineer. To
enable the development of skills for establishing magnetic and electric equivalent circuits of electromagnetic
devices. To learn the operating principles of single-phase and three-phase transformers and their equivalent
electric circuit and phasor diagram. To develop the electric equivalent circuit of permanent magnets and study
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electric circuit and phasor diagram. To develop the electric equivalent circuit of permanent magnets and study
devices that incorporates permanent magnets. To understand the power factor concept within industrial
installations, the implications of a bad power factor and how to compensate it. To explain the non-ideal behavior
of resistors, inductors and capacitors.
To acquire competencies in synthesis and analysis, written communication, problem solving, critical reasoning,
autonomous learning, and practical application of theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Circuitos e sistemas Magnéticos. Circuitos magnéticos e elétricos equivalentes. Perdas por histerese e
corrente induzida em materiais ferromagnéticos. Transformadores monofásicos. Circuito elétrico equivalente e
diagrama fasorial . Transformadores trifásicos. Banco e Unidade Trifásicas. Tipo de enrolamentos. Índice
horário. Magnetos permanentes. Dispositivos com magnetos permanentes. Circuito elétrico equivalente.
Projecto de magnetos permanentes. Fator de potência de instalações industriais. Inconvenientes da existência
de mau facto de potência. Compensação de energia reativa para correcção do factor de potência. Circuitos
ressonantes RLC . Comportamento não ideal de componentes passivos (resistência, condensador, indutância).
Introdução às máquinas eléctricas rotativas. Princípios de funcionamento das máquinas assíncronas,
síncronas e de corrente contínua.
6.2.1.5. Syllabus:
Circuits and magnetic systems. Magnetic circuits and electrical equivalent. Hysteresis losses and induced
current in ferromagnetic materials.
Single-phase transformers. Equivalent electric circuits and phasor diagram. Three-phase transformers.
Connection types. Phase displacement.
Permanent magnets. Devices with permanent magnets. Equivalent electrical circuit. Application examples.
Power factor of industrial installations. Bad power factor and its effects. Power factor compensation.
Resonant RLC circuit. The non-ideal behavior of resistors, inductors and capacitors.
Introduction to electric machines. Basic operating principles of direct-current and synchronous motors and
generators.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A disciplina inicia-se com uma revisão dos conceitos fundamentais de circuitos elétricos e campos
eletromagnéticos. De seguida o estudo dos circuitos magnéticos assegura que o aluno compreende o efeito da
saturação em materiais magnéticos e no desempenho das máquinas associadas.
O segundo tópico apresenta os princípios de conservação de energia. A análise de circuitos magneticamente
acoplados necessária para o estudo dos transformadores. É estudada a força eletromotriz induzida numa
bobina na presença de um campo magnético uniforme, vital no funcionamento de uma máquina elétrica dc. De
seguida é estudada a força eletromotriz induzida numa bobina na presença de um campo magnético variável,
essencial para a operação de máquinas ac.
Para fazer com que aluno aprecie a teoria são realçadas as aplicações práticas do eletromagnetismo,
nomeadamente a sua aplicação nas máquinas elétricas, especificamente como eletromagnética pode ser
aplicada para resolver problemas práticos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course starts with a review of the important concepts of electric circuits and electromagnetic fields. The
study of magnetic circuits ensures that the student understands the effect of saturation of magnetic materials
on the performance of a machine.
The second topic presents the principles of energy conversion. Analysis of magnetic coupled coils, necessary
for understanding the operation of transformers. Induced emf in a coil rotating in a uniform magnetic field, vital
for the operation of a dc machine. Induced emf in a coil rotating in a time-varying magnetic field, essential for the
operation of ac machines.
To make the student appreciate the theory the practical applications of electromagnetic, specifically electric
machines, are studied emphasizing how electromagnetic can be applied to solve practical problems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta disciplina a aprendizagem de conhecimentos técnicos é feita através do desenvolvimento de atitudes
pessoais e profissionais. Portanto, o esforço individual do aluno na resolução de problemas é incentivado e
recompensado. Este curso é composto por aulas teóricas, teórico-práticas e laboratoriais. As aulas teóricas
são baseadas em apresentação e discussão de conceitos e técnicas fundamentais. Nas aulas teórico-práticas
são discutidos e resolvidos problemas típicos. Os alunos deverão resolver uma lista de problemas como
trabalho de casa. Deverão ser capazes de defender as suas soluções.
Avaliação de Frequência: dois testes de frequência (até 80%); mini-testes (até 20%).
Avaliação em exame final (Normal ou Recurso): Exame escrito (até 100%)
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The objective of teaching method adapted to this course is the acquirement by the students of technical
knowledge through the development of personal and professional attitudes. Therefore the individual effort of the
student in solving problems is encouraged and rewarded.
This course is composed by theoretical and theoretical-practical classes.
Theoretical classes are based on presentation and discussion of concepts and fundamental techniques In the
theoretical-practical classes typical problems are discussed and solved. Also some typical problems are
discussed and solved. Students will be given a list of problems to solve as practice for the written tests.
Continuous Assessment: two tests (until 80%); mini-tests (until 80%).
Final exam: Written exam (until 100%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O estudo da eletrotecnia aplicada é uma disciplina tradicionalmente considerada difícil por envolver conceitos
matemáticos que muitas vezes os alunos de licenciatura ainda não são proficientes.
Para que os alunos se sintam motivados a matéria é apresentada sistematicamente. Primeiro é apresentada
uma implementação prática, por exemplo a construção de uma máquina elétrica. Descrevem-se as leis físicas
que governam o seu funcionamento. Depois do princípio de funcionamento ter sido compreendido as equações
matemáticas fundamentais que governam o funcionamento são desenvolvidas.
O objetivo desta metodologia é fazer com o aluno consiga aplicar conceitos de eletromagnetismo no futuro,
quer a outras máquinas elétricas como também noutros campos de aplicação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to motivate the student the material is presented in a systematic order. First a practical implementation
is presented, for example the construction of an electrical machine. The fundamental laws that govern its
operation are introduced and the assumption that have to be made. After understanding the the operating
principles the fundamental equations that govern the operation are developed.
The objective of this methodology is to make the student to apply electromagnetic theory concepts in the future
with different machines or even to other fields of application.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Guru, B. S. e Hiziroglu H. R. (1995) - Electric Machinery & Transformers, Saunders College Publishing.
Hayt, W. H. (1981) - Engineering Electromagnetics, McGraw-Hill, Inc.

Mapa IX - Instrumentação e Medidas / Measures and Instrumentation
6.2.1.1. Unidade curricular:
Instrumentação e Medidas / Measures and Instrumentation
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Anibal Traça de Almeida - T:22,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Manuel Gens de Azevedo de Matos Faia: T:22,5; PL:45
Oswaldo Ludwig Junior: PL:30
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pedro Manuel Gens de Azevedo de Matos Faia: T:22,5; PL:30
Oswaldo Ludwig Junior: PL:30
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após a frequência bem sucedida da disciplina os alunos ficam com capacidade para compreender os
processos de medida de grandezas elétricas e de outras grandezas físicas, os erros de medida, assim como os
princípios da instrumentação para recolha de dados. Pretende-se igualmente que os alunos fiquem com
capacidade de conceção de sistemas eletrónicos de medida para satisfazer necessidades específicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After successful attendance of the course, students should be capable of understanding: electrical quantities
measuring process, as well as measuring methods for different physical quantities; measuring systems errors,
as well as instrument principle for data collection. It is also expectable that students, are by the end of the
course, able of conceive electronic measuring systems for satisfying specific needs.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Medida de grandezas físicas; unidades e sistema SI. Métodos de medida e erros. Medida de grandezas
elétricas; transdutores de corrente e de tensão. Condicionamento de sinal; atenuadores, filtros e
amplificadores de instrumentação. Fontes de ruído e técnicas de redução de ruído. Conversores ADC e DAC.
Sistemas de aquisição de dados baseados em computador. Sistemas eletrónicos de medida; medida de
frequência, fase, tensão, corrente, potência e de energia. Osciloscópios. Analisadores lógicos .
6.2.1.5. Syllabus:
Physical quantities measures; Si system and units; Measuring methods and errors; Electrical quantities
measuring; current and voltage transducers; Signal conditioning; Attenuators, filters and instrumentation
amplifiers. Noise sources and noise attenuation techniques. Analog do digital and digital to analog converters.
Computer based data acquisition systems. Electronic measuring systems; frequency, phase, voltage current,
power and energy measuring. Oscilloscopes. Logic analysers.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O cumprimento do programa proposto permitirá aos alunos compreender e realizar sem dificuldades os
objetivos finais propostos: em particular a componente laboratorial será um auxiliar indispensável e que
permite aos alunos conceber pequenos sistemas de medidas e de recolha de dados de diferentes tipos de
sensores.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The exposition of the full proposed programmed to the students, will allow them to understand and achieve,
without difficulty, the final objectives proposed to the course: particularly the laboratorial component which his
an indispensable tool allowing students to conceive small electronic measuring systems, and data acquisition
from several types of sensors.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina funciona com dois tipos de aulas: aulas teóricas, com apresentação e discussão dos diversos itens
do programa, e aulas práticas laboratoriais, para clarificação e para aplicação dos conceitos apresentados nas
aulas teóricas.
A avaliação é feita através do somatório das seguintes componentes: trabalhos Laboratoriais – 45%, exame –
55%. As provas de exame escritas serão realizadas sem recurso a qualquer elemento de consulta. Chama-se a
atenção dos alunos para a obrigatoriedade de realizar 80% dos trabalhos de laboratório: caso não cumpram
esta regra não serão admitidos a nenhuma das épocas de exame, ou seja não poderão obter aprovação nesta
UC no corrente ano lectivo.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is based on two types of classes: theoretical classes, where the different course subjects are
presented and discussed, and laboratorial classes, for clarification and application of the concepts discussed in
the theoretical ones.
Evaluation is based on the some of the following components: laboratory tasks – 45%, written exam – 55%. The
written exams and answered by students without consulting any kind of auxiliary memory elements. Students
are recalled that they are obliged to complete at least 80% of the laboratorial tasks proposed: in the case of not
fulfilling this rule, they will not be able to attend the written examinations, and consequently they will be excluded
from being evaluated in the present year.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino bem como de avaliação permitem aos alunos avançar e explorar de forma faseada os
objetivos da unidade.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias lecionadas nas aulas teóricas e com os trabalhos
propostos nas aulas Laboratoriais estão criadas as condições para o desenvolvimento das competências em
resolver problemas e em aplicar na prática os conhecimentos teóricos sempre recorrendo à suas capacidades
de análise e de síntese.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology as well as the evaluation method, will allow the students to move and explore step by
step the course objectives.
With the knowledge and comprehension of the matters taught in the theoretical classes and with the jobs
proposed in the laboratorial classes, conditions exist for the development of competencies in problem solving
and in applying in practice theoretical knowledge always recurring to students capabilities of analysis and
synthesis.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- A. Blackburn, J. (2001) - Modern Instrumentation for Scientists and Engineers, New York : Springer, cop.
- D.Jones, L. (1991) - "Electronic instruments and measurements, 2. ed. Englewood Cliffs : Prentice-Hall Int.
- B.Northop, R. (2005) - Introduction to instrumentation and measurements, 2. ed. Boca Raton : Taylor & Francis.
- D.Cooper, W. (1985) - Electronic instrumentation and measurement techniques, 3. ed.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall Int.
- W.Dally, J. (1984) - Instrumentation for engineering measurements, New York : John Wiley & Sons, cop..
- Jamal, R. (1999) - LabView applications and solutions, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall
-M.Jacobe, J. (1982) - "Applications & Design with Analog Intergrated Circuits", Publisher, Reston Pub. Co..
- E.Paton, B. (1999) - Sensors, transducers, & labView" Prentice Hall PTR
- W.Johnson, G. (1997) - LabVIEW graphical programming: practical applications in instrumentation and control"
Mcgraw-Hill Visual Technology Series

Mapa IX - Sistemas Operativos / Operating Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Operativos / Operating Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Alexandre de Matos Araújo
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rui Alexandre de Matos Araújo: T:45; PL:75
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui Alexandre de Matos Araújo: T:45; PL:75
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Adquirir conhecimentos sobre o funcionamento de sistemas operativos e dos seus módulos, incluindo,
escalonamento de processos, gestão de memória, memória virtual, escalonamento em disco, sistemas de
ficheiros, e programação concorrente; e conhecimentos básicos sobre sistemas distribuídos. Adquirir
conhecimentos sobre técnicas e algoritmos relacionados com os sistemas operativos. Adquirir capacidades
para escrever bom código de sistema que explore de uma forma optimizada as funcionalidades de um sistema
operativo.
Aquisição de competências em análise e síntese, conhecimentos de informática relativos ao âmbito do estudo,
aprendizagem autónoma, aplicação prática de conhecimentos teóricos, resolução de problemas, trabalho em
grupo, adaptabilidade a novas situações, planear e gerir.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire knowledge about the internal functioning of operating systems and their modules, including, processes
scheduling, memory management, virtual memory, disk scheduling, file systems, and concurrent programming;
and basic knowledge about distributed systems. Acquire knowledge about techniques and algorithms related to
operating systems. Acquire capacity to write good system code that explores in an optimized manner the
functionalities of an operating system.
Acquiring competencies in analysis and synthesis, informatics knowledge concerning the scope of study,
autonomous learning, practical application of theoretical knowledge, solving problems, working in group,
adaptivity to new situations, planning and managing.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Conceitos introdutórios e de suporte a sistemas operativos; Noções gerais sobre arquitectura de
computadores; Funções dos sistemas operativos; Processos: descrição e controlo; Fios de execução;
Concorrência: exclusão mútua, sincronização e comunicação, deadlocks e starvation; Gestão de memória;
Memória virtual; Escalonamento de processos e fios de execução; Gestão de periféricos e escalonamento de
disco; Sistemas de ficheiros; Segurança em sistemas operativos; Introdução aos sistemas operativos
distribuídos; Exemplos de sistemas operativos tais como Unix e Windows; Programação de sistema.
6.2.1.5. Syllabus:
Operating systems introductory and support concepts; General notions about computer architecture; Operating
systems roles; Processes: description and control; Threads; Concurrency: mutual exclusion, synchronization
and communication, deadlocks and starvation; Memory Management; Virtual memory; Scheduling of
processes and threads; I/O management and disk scheduling; File management; Security in operating systems;
Introduction to distributed operating systems; Examples of operating systems such as Unix and Windows;
Systems programming.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos propostos cobrem as matérias necessárias à aquisição dos conhecimentos
sobre o funcionamento de sistemas operativos e dos seus módulos, bem como sobre técnicas e algoritmos
relacionados com os sistemas operativos, bem como à aquisição de capacidades para escrever bom código de
sistema que explore de uma forma optimizada as funcionalidades de um sistema operativo. Estes conteúdos
são os usuais em disciplinas de sistemas operativos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus contents cover the subjects required to the acquisition of knowledge about the internal
functioning of operating systems and their modules, as well as about techniques and algorithms related to
operating systems, as well as to the acquisition of capacities to write good system code that explores in an
optimized manner the functionalities of an operating system. These syllabus contents are the usual in operating
systems subjects.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas do tipo magistral com exposição, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios,
teorias e metodologias e com a apresentação de exemplos de concretização e aplicação.
Aulas práticas laboratoriais com a orientação do docente: nestas, haverá algum tempo dedicado a
apresentação de tópicos relevantes para a execução das fichas e trabalhos práticos; e o restante tempo será
dedicado à realização de fichas e trabalhos práticos que exijam a aplicação e conjugação de conceitos
distintos.
A avaliação consiste em exame final com peso de 50% no resultado final, e trabalho laboratorial ou de campo
com um peso de 30% no resultado final. Os restantes 20% do resultado final são avaliados por frequência ou
mini-testes ou, alternativamente, como componente adicional do exame.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes of magisterial type with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts,
principles, theories, and methodologies, and with the presentation of illustrative and application examples.
Practical laboratory classes, supervised by a professor: in these classes, some time is dedicated to the
presentation of topics relevant to the practical handouts and to the laboratory works; And the rest of the time is
dedicated to the development of practical handouts and laboratory works which require the application and
combination of different concepts.
Evaluation consists of a final exam with a weight of 50% on the final mark, fieldwork or laboratory work with a
weight of 30% on the final mark. The remaining 20% of the final mark are evaluated by midterm exam or minitests or, alternatively, as an additional component of the exam.
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 adoptado 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 leccionadas nas aulas teóricas, bem como com a
resolução das fichas e o desenvolvimento dos trabalhos de aplicação prática que se procura que os alunos
desenvolvam nas aulas laboratoriais, estão criadas as condições para o desenvolvimento das competências
em análise e síntese, conhecimentos de informática relativos ao âmbito do estudo, aplicação prática de
conhecimentos teóricos, resolução de problemas, aprendizagem autónoma.
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Nas aulas laboratoriais, com a realização das fichas e trabalhos práticos, procura-se familiarizar os alunos com
a programação de sistema e com a escrita de bom código de sistema que explore de uma forma optimizada as
funcionalidades de um sistema operativo. A resolução das fichas e desenvolvimento dos trabalhos práticos
criam condições para que os alunos adquiram também competências de adaptabilidade a novas situações,
planear e gerir, e trabalho em grupo.
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 with the solving of
the exercises and the development of the practical application assignments given in the laboratory classes,
conditions exist for the development of competencies in analysis and synthesis, knowledge on informatics
concerning the scope of study, applying in practice theoretical knowledge, problem solving, and autonomous
learning.
In the laboratory classes, with the working out of handouts and practical assignments, the students are
familiarized with system programming and with writing of good system code that explores the operating system
functionalities. With the working out of handouts and practical assignments conditions exist for the students to
develop competencies in adaptivity to new situations, planning and management, and working in group.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Stallings, W. (2004) – Operating Systems - Internals and Design Principles, 5ed, Prentice-Hall.
• Silberschatz, A., Galvin, P.B., Gagne, G. (2002) – Operating System Concepts, 6ed, John Wiley and Sons.
• Robins, K.A., Robins, S. (2003) – Unix Systems Programming: Communication Concurrency, and Threads,
Prentice-Hall.
• Marshall, D.A. (1999) – Programming in C: UNIX System Calls and Subroutines Using C, Cardiff University, UK,
Internet.
• Kernighan, B.W., Ritchie, D.M. (1988) – The C Programming Language, 2ed, Prentice-Hall.
• Stevens, W.R. (1991) – UNIX Network Programming, 1ed, Prentice-Hall.
• Hall, B.B. (2007) – Beej's Guide to C Programming, Internet.
• Hall, B.B. (2009) – Beej's Guide to Unix Interprocess Communication, Internet.
• Stevens, W.R., Rago, S.A. (2005) – Advanced Programming in the UNIX Environment, 2ed, Addison-Wesley.
• Rockind, M.J. (2004) – Advanced UNIX Programming, 2ed, Pearson.

Mapa IX - Ondas e Propagação / Waves and Propagation
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ondas e Propagação / Waves and Propagation
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Gonçalo Mestre Veríssimo Silveirinha - T:90; TP:30
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 dos princípios básicos que regem a propagação de ondas electromagnéticas, em guias de onda
e em meio-livre.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning of the general principles underlying the propagation of electromagnetic waves in standard waveguides
and in free-space.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Linhas de transmissão em regime transitório e em regime permanente.
Equações de Maxwell
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Equações de Maxwell
Propagação de ondas planas em meios dieléctricos e condutores
Polarização de ondas.
Incidência de uma onda electromagnética numa interface entre dois materiais.
Propagação guiada. Guias de onda metálicos de secção rectangular.
6.2.1.5. Syllabus:
Transmission lines in transient and steady-state regimes.
Maxwell Equations.
Propagation of electromagnetic waves in dielectrics and conductors.
Wave polarization.
Incidence of electromagnetic waves at an interface between two materials.
Metallic waveguides with rectangular cross-section.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático desta unidade curricular incide no estudo dos princípios físicos que explicam a
propagação de ondas electromagnéticas em guias-de-onda e meio livre, o que é completamente consistente
com os objectivos enunciados no ponto p.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit is focused on the study of the physical principles that explain the
electromagnetic wave propagation in free-space and other waveguides, which is completely consistent with the
objective enunciated in the item p.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição detalhada dos conceitos, princípios, e teorias fundamentais e com a
resolução de exercícios elementares que concretizem o interesse prático da matéria e exemplifiquem a sua
aplicação a situações reais.
- Frequência (até 67% da nota final);
- Exame (até 100% da nota final);
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes with a detailed presentation of the concepts, principles, and of the fundamental
theories. In addition, several basic practical exercises will be solved to illustrate the practical interest of the
subject and exemplify its application to real cases.
- Midterm exam (up to 67% of the final mark);
- Exam (up to 100% of the final mark).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular em questão tem um conteúdo programático fundamentalmente teórico, pelo que a
metodologia de ensino baseada em aulas magistrais com resolução de problemas é a mais indicada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The topics of study of the present curricular unit are mainly theoretical (fundamental knowledge), and hence the
methodology based on lectures followed by problem solving is the one most suitable.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Davidson, C. W. (1978), Transmission Lines for Communications, MacMillan Press.
Kraus, J. D. and Fleisch, D., (1999) Electromagnetics - With Applications (5 Ed.), McGraw-Hill.
Pozar, D. M. (2004) - Microwave Engineering (3 Ed.), Wiley.

Mapa IX - Automação Industrial/ Industrial Automation
6.2.1.1. Unidade curricular:
Automação Industrial/ Industrial Automation
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Aníbal Traça de Carvalho Almeida - T:15
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Manuel Marques Crisóstomo: T:15; PL:150
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Manuel Marques Crisóstomo: T:15; PL:150
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer e compreender os princípiose a concepção de sistemas de automação industrial, sendo
implementado trabalhos experimentais variados de aplicação prática, relevantes para um espectro alargado de
instalações industriais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Know and understand the principles and design of industrial automation systems, being implemented several
experimental works of practical application, relevant to a broad spectrum of industrial facilities.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Automação e sistemas de produção
Automatismos
Autómatos industriais programáveis (PLCs)
Sensores
Actuadores
Identificação automática de produtos
Redes industriais
Supervisão de processos industriais (SCADA)
6.2.1.5. Syllabus:
Automation and production systems
Automation systems
Industrial Programmable Logic Controllers (PLCs)
Sensors
Actuators
Automatic identification of products
Industrial networks
Industrial process monitoring (SCADA)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático começa por fazer um enquadramento sobre a automação e sistemas de produção,
para em seguida abordar os principiais componentes dos referidos sistemas, nomeadamente automatismos,
autómatos industriais programáveis, sensores e actuadores com o objectivo de dar competências ao nível dos
princípios dos sistemas de automação industrial.
A abordagem das suas principais aplicações, nomeadamente a identificação automática de produtos, redes
industriais e supervisão de processos industriais permite adquirir os conhecimentos necessários para a
concepção dos referidos sistemas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus begins by making a framework on automation and production systems, and then approaches the
main components of such systems, including automation systems, industrial programmable logic controllers,
sensors and actuators, in order to give skills in the principles of systems of industrial automation.
The approach of its major applications, including automatic identification of products, industrial networks and
supervision of industrial processes enable the acquirement of the needed knowledge for the design of such
systems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais.
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fundamentais.
Aulas laboratoriais com execução de trabalhos práticos.
A avaliação consiste em:
- Trabalho laboratorial (15%)
- Mini teste (25%)
- Exame (60%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories.
Laboratory classes with execution of practical projects.
Evaluation consists of :
- Laboratory work (15%)
- Test (25%)
- Exam (60%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem oferecer tanto a base teórica da automação industrial como a experiencia
prática da implementação de projectos. O método de avaliação permite avaliar todas as componentes: teórica
(exame), prática (trabalho laboratorial e mini-teste).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies offer both the theory of industrial automation and the practical experience of
projects implementation. The evaluation method ensures the evaluation of all components: theory (exam) and
pratical(laboratory work and test).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Parr, E. (2003) – Programmable Controllers: An Engineer's Guide, Newnes.
• Richard, M. (2003) – Electric Motors by Rex Miller, Audel.
• Wilson, J. (2005) - Sensor Technology Handbook, Newnes.
• Thompson, M. (1997) – Industrial data communications: fundamentals and applications, ISA Resources.
• Boye, A. (1999) – SCADA: supervisory control and data acquisition, ISA Resources.

Mapa IX - Redes e Instalações Elétricas / Electrical Networks and Installations
6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes e Instalações Elétricas / Electrical Networks and Installations
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Humberto Manuel Matos Jorge - T:30; TP:60
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 e princípios básicos de funcionamento dos sistemas de energia
elétrica (produção, transporte e distribuição). Desenvolver competências necessárias para o cálculo de redes
de energia elétrica (cálculo simplificado do trânsito de potências). Dominar, ao nível básico, o dimensionamento
e projeto de instalações de utilização em baixa tensão. Demonstrar conhecimentos das regras técnicas e
regulamentos de segurança de instalações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide students the main concepts and principles of operation of electricity systems (generation,
transmission and distribution). Develop skills necessary for the calculation of networks of electrical energy
(simplified calculation of power flow). Have a good knowledge, at basic level, about design of facilities for use in
low voltage. Demonstrate knowledge of the technical rules and safety regulations of facilities.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Organização do Sector Elétrico. Diagramas de cargas. Sistemas por unidade. Trânsito de Energia numa rede
elétrica em regime estacionário: cálculo do perfil de tensões e fluxo de potência (Modelo DC). Conceitos
básicos de utilização racional de energia e sistemas tarifários.
Instalações elétricas em edifícios e na indústria. Projeto de instalações elétricas: escolha de cabos e de
condutores, quadros elétricos. Sistema proteções: proteção das instalações e segurança de pessoas,
elétrodos de terra, proteção contra descargas atmosféricas, instalações de força motriz. Postos de
transformação: definições, tipos e esquemas unifilares.
6.2.1.5. Syllabus:
Organization of the Electric Sector. Load diagrams. Per unit quantities. Transit of energy in an electrical network
in steady state: Calculation of the voltage profile and power flow (Model DC). Basic concepts of rational use of
energy and tariff systems.
Electrical Installations in buildings and industrial facilities. Design of electrical installations: choice of cables and
conductors, electrical board. System protections: protection of the facilities and security of persons, electrodes
of earth, protection against atmospheric discharges, installations of driving force. Transformer station:
definitions, types and diagrams.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático divide-se em duas partes fundamentais. A primeira parte aborda a organização e os
princípios básicos do funcionamento dos Sistemas de Energia Elétrica. A segunda parte trata de assuntos
relacionados com as instalações elétricas (dimensionamento das instalações e sistemas de proteção).
A transmissão destes conteúdos permitirá cumprir os objetivos definidos, que consistem em fornecer aos
alunos os conceitos básicos sobre o funcionamento dos sistemas de energia elétrica e em particular os
conceitos gerais sobre o projeto de instalações elétricas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is divided into two fundamental parts. The first part deals with the organization and the basic
principles of operation of electric energy systems. The second part deals with matters related to the electrical
installations (dimensioning of electric installations and systems of protection).
The transmission of these contents will meet the goals defined, which are to provide the students with basic
concepts on the operation of electric energy systems and in particular the general concepts about the project of
electrical installations.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funciona com aulas do tipo magistral com exposição teóricas das matérias que constam
do programa e aulas teórico-práticas de acompanhamento a realização de trabalho em grupo.
Avaliação de Frequência (opcional): Dois testes de frequência (até 100%); Mini-teste (até 20%)
Avaliação em exame final (Normal ou Recurso): Exame escrito (até 100%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit works with classes of type masterful with theoretical exposure of matter of the syllabus and classroom
theoretical-practical monitoring the achievement of group work.
Continuous Assessment: Two tests (until 100%); Mini-test (until 20%)
Final exam: Written exam (until 100%).
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 instrumentais.
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
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conhecimentos teóricos e, num nível mais avançado, da competência em análise e síntese.
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.
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, applying in practice theoretical knowledge and, at a more advanced level,
analysis and synthesis.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Grainger, J.J., W.D. Stevenson, Jr.(1994), Power System Analysis, McGraw Hill
• Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa tensão (RTIEBT), DL 226/2005, de 28 de Dezembro e
Portaria 949-A/2006 de 11 de Novembro, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2006.
• Josué Lima Morais, José M. Gomes Pereira (2006), “Guia Técnico das Instalações Elétricas”, Edição Certiel,
ISBN-10:972-95180-3-3.

Mapa IX - Técnicas de Planeamento e Gestão / Planning and Management Techniques
6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Planeamento e Gestão / Planning and Management Techniques
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Henggeler de Carvalho Antunes - TP:60
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):
Dotar os alunos de competências metodológicas e aplicacionais na área de planeamento e gestão de
operações num contexto de problemas de engenharia, que lhes permitam identificar tipos de problemas,
construir modelos matemáticos que incluam as características essenciais desses problemas, aplicar
algoritmos que produzam soluções para esses problemas, e proceder a uma análise crítica das soluções
obtidas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Providing the students with methodological and application competences in the area of operations planning and
management in the context of engineering problems, in order to enable them to identify types of problems,
develop mathematical models that include the essential characteristics of those problems, and apply algorithms
to generate solutions for the problems, and to perform a critical analysis of the solutions obtained.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à programação linear (PL). O método simplex.
2. Planeamento e gestão de projectos. O método PERT com estimativas mais provável, optimista e pessimista
para a duração das actividades. O método CPM. Calendarização do projecto. Análise do projecto no espaço dos
recursos. Heurística para nivelamento dos recursos.
3. Modelos de gestão de stocks. Modelos determinísticos. Modelos estocásticos (políticas de "nível de
encomenda" e de "revisão cíclica"). Modelos de optimização global e parcial.
4. Previsão. Séries temporais. Regressão linear. Regressão não linear e regressão múltipla.
5. Análise de decisões. Tomada de decisões sem e com experimentação. Árvores de decisão. Funções
utilidade.
6. Filas de espera. Processos de nascimento e morte. Fórmula de Little. Modelos M/M/1 e M/M/S. Filas de
espera com comprimento limitado. Filas de espera com população finita. Modelos envolvendo outras
distribuições.
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to linear programming (LP). The simplex method.
2. Project planning and management. The PERT method with most probable, optimistic and pessimistic
estimates for the activity duration. The CPM method. Project scheduling. Project analysis in the resource space.
Heuristic for resource leveling.
3. Inventory theory models. Deterministic models. Stochastic models (order level and cyclic revision policies).
Global and partial optimization models.
4. Forecasting. Time series. Linear regression. Non-linear and multiple regression.
5. Decision analysis. Decision making without and with experimentation. Decision trees. Utility functions.
6. Queueing theory. Birth and death processes. Little’s formula. M/M/1 and M/M/S models. Queues with limited
length. Queues with finite population. Models involving other distributions.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem como objectivo essencial dotar os alunos de competências metodológicas e
aplicacionais na área de planeamento e gestão de operações num contexto de problemas de engenharia. Neste
contexto, os conteúdos programáticos incluem modelos e métodos nas áreas de optimização linear,
planeamento e gesto de projectos, gestão de stocks, previsão, análise de decisões, e modelos de filas de
espera, englobando assim uma vasta gama de problemas de planeamento e gestão operacional. Assim, os
estudantes são expostos aos principais problemas, modelos e algoritmos nestes domínios, ficando habilitados
a desenvolver abordagens cientificamente validadas para gerar soluções implementáveis na prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit is aimed at providing the students with methodological and application competences in the
area of operations planning and management in the context of engineering problems. In this context, the syllabus
includes models and methods in the areas of linear optimization, project planning and management, inventory
management, forecasting, decision analysis, and queueing models, thus encompassing a vast range of
operational planning and management problems. Therefore, students are exposed to the main problems, models
and algorithms in those domains, being able to develop scientifically sound approaches to generate solutions
implementable in practice.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas de natureza tutorial em que os conceitos teóricos e metodológicos surgem motivados por
problemas reais, sempre ilustradas com exemplos de aplicação.
Recurso a packages (comerciais ou de domínio público) para a obtenção das soluções para os modelos
matemáticos, libertando o estudante para as tarefas mais criativas de formulação dos problemas, construção
dos modelos e análise crítica dos resultados.
Avaliação:
- Realização de 6 mini-testes (um por cada capítulo dos conteúdos programáticos) [5/20]
- Exame (normal / recurso) [15/20]
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and methodological concepts are presented in tutorial lectures, being motivated by real-world
problems and illustrated with application examples.
Software (commercial and public domain) packages are used to obtain solutions to the mathematical models,
thus freeing the students for the more creative tasks of problem formulation, model building and critical analysis
of results.
Grading:
- 6 mini-tests (one per each topic) [5/20]
- Exam [15/20]
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas serão todas de natureza teórico-prática, nas quais os alunos serão expostos aos principais modelos e
métodos, sendo os problemas suscitados por aplicações reais. Será dada particular atenção à aplicação dos
conceitos teóricos e metodológicos para resolver problemas, i.e. gerar soluções cuja análise crítica revele
serem de facto as mais adequadas. Os exemplos ilustrativos serão escolhidos para mostrar a importância de
dispor de abordagens cientificamente baseadas para apoio à tomada de decisões em problemas de
planeamento e gestão de operações, semelhantes aos que um engenheiro poderá encontrar na sua prática
profissional.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
All lectures will have a theoretical-practical nature, in which the students will be exposed to the main models
and methods, the problems arising from a real-world setting. Particular attention will be paid to the application of
theoretical and methodological concepts to solve problems, i.e. generating solutions the analysis of which
reveal to be indeed the most adequate. Illustrative examples will be selected to display the importance of having
scientifically based approaches for decision support in operational planning and management problems, which
are similar to the ones that an engineer may encounter in his/her professional practice.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Hillier, F. S., G. J. Lieberman. "Introduction to Operations Research", McGraw-Hill, 2005 (8th ed.).
- Tavares, L. V., R. C. Oliveira, I. H. Themido, F. N. Correia. “Investigação Operacional”, McGraw-Hill Portugal,
1996.
- Bronson, R., G. Naadimuthu. "Investigação Operacional", Colecção Schaum (2ª. Ed.), McGraw-Hill Portugal,
2001.
- Clímaco, J., C. H.Antunes, M. J. Alves. "Programação Linear Multiobjectivo", Imprensa da Universidade de
Coimbra, 2003.
- Chang, Y.L. "WinQSB, Decision Support Software for M/OM (ver 2.0)", Wiley, 2003.
- Antunes, C. H., L. V. Tavares (Coord.). "Casos de Aplicação da Investigação Operacional", McGraw-Hill, 2000.

Mapa IX - Processamento Digital de Sinal | Digital Signal Processing
6.2.1.1. Unidade curricular:
Processamento Digital de Sinal | Digital Signal Processing
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco Alexandre Cravo Gomes - T:30; PL:60
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 uma forte formação no domínio do processamento determinístico e
estatístico de sinais discretos no tempo. As competências conferidas irão permitir a abordagem e o
desenvolvimento das modernas aplicações e algoritmos do processamento de sinal nas diversas áreas do
conhecimento.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students acquire a strong training in statistical and deterministic processing of discrete-time
signals. The skillsobtained will allow developing modern applications and signaling processing algorithms in
different areas of knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Processamento multirritmo de sinais
2. Processos estocásticos discretos no tempo
3. Estimação do espetro de potência
4. Filtros ótimos.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Multi-rate signal processing
2. Discrete-time stochastic processes
3. Power spectral estimation
4. Optimal filtering
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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Esta disciplina aborda temas de processamento de sinal de nível avançado, iniciando-se com o estudo de
sistema multirritmo, que complementa a formação base de 1º ciclo em sinais determinísticos, seguindo-se do
estudo dos temas clássicos de processamento estatístico de sinais.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course covers advanced level topics of digital signal processing, starting with the study multi-rate
systems, which complements the 1st cycleformationfocused on the study ofdeterministic signals, followed by
the teaching of the classical themes of statistical digital signal processing.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais.Ilustração dos conceitos com a apresentação de casos de estudo que exemplifiquem a sua
aplicação a situações reais.
Aulas laboratoriais em que se pretende que os alunos, apliquem os conceitos teóricos apreendidos com vista à
consolidação dos mesmos.
Avaliação contínua:
- Trabalho laboratorial (mín. 25%; max 50%);
- Frequência(s) (max 45%);
- Exame (min. 30%).
No caso de serem realizadas frequências/testes a componente de exame poderá permitira melhoria das
mesmas segundo as regras a definir aquando do início da leccionação da unidade curricular em cada ano
lectivo.
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.
Laboratory classes in which students should apply theoretical concepts that were taught in order to consolidate
the same.
Methods of student assessment:
- Laboratory work (mín. 25%; max 50%);
- Midterm exam (max 45%);
- Exam (min 30%).
If assessment includes midterm tests, final Exam may allow to ameliorate the marks obtained in tests according
to the rules set at the beginning of the course in each academic year.
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 a realização de trabalhos
experimentais com recurso a ferramentas computacionais 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, que lhes permitam o
desenvolvimento das modernas aplicações e algoritmos do processamento de sinal nas diversas áreas do
conhecimento.
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 experimental work
were are used computational tools, 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, that should allow students to develop modern applications and signaling processing algorithms in
different areas of knowledge.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Sanjit K. Mitra (2005)– Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach (3rd Ed.), McGraw-Hill.
• Monson H. Hayes (1996)– Statistical Digital Signal Processing and Modeling, John Wiley.

Mapa IX - Bases de Dados / Database Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Bases de Dados / Database Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo José Monteiro Peixoto - T:30; PL:30
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 pretende fornecer aos alunos noções importantes sobre o projecto de bases de dados.
Pretende-se que o aluno, após obter aprovação nesta disciplina, tenha compreendido alguns dos conceitos
fundamentais sobre projecto de bases de dados, nomeadamente sobre técnicas de análise e modelação de
dados e que saiba utilizar uma linguagem para manipulação de dados como o SQL.
Pretende-se também que o aluno seja capaz de desenvolver uma aplicação informática que incorpore uma
base de dados, passando por todas as fases do processo desde a análise até à implementação.
Será dada especial atenção à componente prática da formação, através da utilização de um conjunto de
produtos e de ferramentas para análise, concepção e construção de aplicações de bases de dados.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This curricular unit main goal is to provide students with important theoretical knowledge fundamental for the
project of a database system. After attending this course, the student should understand the background theory
behind a database project, namely requirement analysis, data analysis and modeling and data manipulation
using an appropriate query language like SQL.
After attending this course, the student should be able to develop computer software that integrates a database,
taking into account all the methodologies learned.
Special care will be put in the practical component of the course. The student will be introduced to a set of tools
typically used on a database project.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução aos sistemas de gestão de bases de dados
Modelo conceptual de dados: modelo Entidade-Relacionamento
Modelo relacional de dados.
Teoria da normalização e Álgebra Relacional
Linguagem SQL
Desenvolvimento de aplicações de Bases de Dados
Integridade e Segurança numa Base de Dados
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Database Management Systems
Conceptual data models: ER model
The relational model
Normalization theory and relational algebra
SQL Query Language
Development of a Database application
Integrity and Security in a DBMS
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo objectivo desta unidade curricular dotar os alunos de conhecimento teórico que lhes possibilitem
projectar e implementar uma aplicação contendo uma base de dados, toda a estrutura do curso está pensada
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projectar e implementar uma aplicação contendo uma base de dados, toda a estrutura do curso está pensada
de forma a cobrir todas as etapas normalmente tidas em conta no projecto de uma base de dados. Assim, é
feita em primeiro lugar uma introdução aos sistemas de gestão de bases de dados. De seguida introduz-se os
conceitos de modelo conceptual de dados e de modelo relacional de dados. Mostra-se a necessidade de
ferramentas formais de análise dos modelos para garantir a sua normalização. Posteriormente apresentam-se
as ferramentas de manipulação de dados, mostrando a sua base matemática recorrendo à álgebra relacional.
Finalmente apresentam-se questões práticas a ter em conta no desenvolvimento de uma aplicação que integre
uma base de dados a apresentam-se algumas questões importantes para garantir a integridade e a segurança
de uma base de dados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since the main goal of this course is to capacitate each student with theoretical knowledge that can be used to
design a database application, the structure of the course is organized to cover each step of this design. So to
start, an introduction to database management systems (DBMS) is given. Next, the notions of conceptual data
model and relational data model are introduced. To guarantee an optimal design for the data model some formal
tools to access the degree of data normalization are also introduced. Later on, some data manipulation tools are
also presented, supported by a relational algebra framework. Finally some practical questions related to the
development of an application based on a database are addressed, so as questions related with the integrity
and security of DBMS.
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 exercícios práticos elementares que concretizem o interesse prático da
matéria e exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
As aulas laboratoriais consistem na realização de trabalhos práticos que permitam ao aluno consolidar os
conhecimentos teóricos adquiridos. São realizados 6 trabalhos práticos que cobrem as várias etapas do
projecto de uma base de dados.
A avaliação consiste em 50% de avaliação teórica escrita e 50% de avaliação prática repartida por avaliação
contínua nas aulas de laboratório, um mini-teste prático e um mini-projecto final.
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.
Laboratory classes where practical aspects of database design will be addressed, allowing the student to
consolidate the theoretical background involved on a typical database design project. Six assignments will be
proposed covering all stages of database design.
The final evaluation consists on a theoretical written exam/test (weighting 50%) and a continuous evaluation of
the student on the laboratory classes, practical mini-test and final project (also 50% of the final mark).
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 adoptado seguem o que é mais comummente aceite para o ensino de
metodologias de análise e projecto de uma base de dados.
Esta é uma área com uma componente teórica significativa o que obriga a existência de aulas do tipo magistral
onde esse conhecimento é ministrado.
Sendo este um curso introdutório é fundamental acompanhar cada uma das unidades programáticas com
trabalhos experimentais que permitam ao aluno consolidar de forma mais sistemática os conceitos
apresentados. Pretende-se também que o aluno se familiarize com algumas das ferramentas comummente
utilizadas no projecto de uma base de dados. No final do curso, graças a esta componente experimental, o aluno
será capaz de produzir uma aplicação para a Web que integre uma base de dados. Alias, este é o objectivo do
projecto final a desenvolver por cada aluno individualmente.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted for this course follow the commonly accepted strategies for the
teaching of database design. Since in this course there is a strong theoretical background, a theoretical class is
mandatory.
Being this course an introductory course it is essential that each theoretical concept must be consolidated with
a set of practical assignments where the student will be able to interact with the set of tools typically used on a
database design project. This will be achieved on the laboratory classes. By the end of this course the student
will be able to develop a Web application capable of interacting with a database. This is actually the goal of the
final project that each student must undergo.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Ramez Elmasri e Shamkant B. Navathe (2003), Fundamentals of Database Systems (4th Edition), AddisonWesley Publishing
• Raghu Ramakrishnan e Johannes Gehrke (2003) Database Management Systems (3rd Edition), McGraw-Hill
• Paulo Peixoto (2009) – Diapositivos das aulas teóricas de Bases de Dados, DEEC-FCTUC.
• Paulo Peixoto (2009) – Folhas Laboratoriais de Bases de Dados, DEEC-FCTUC.

Mapa IX - Controlo de Qualidade e Manutenção | Quality Control and Maintenance
6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo de Qualidade e Manutenção | Quality Control and Maintenance
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Marques Crisóstomo - TP:60
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. Domínio de técnicas de controlo estatístico de qualidade.
2. Implementação de um sistema de controlo de qualidade.
3. Determinação de índices de fiabilidade de equipamentos.
4. Implementação de um sistema de manutenção industrial.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Ability to apply statistical quality control techniques.
2. Ability to implement a quality control system.
3. Ability to obtain reliability indexes for the equipment.
4. Ability to implement a system for industrial maintenance.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1ª parte Controlo de qualidade
Introdução e definições
Gestão total para a qualidade
Controlo estatístico de qualidade
Gráficos de controlo para variáveis
Gráficos de controlo para atributos
2ª parte Manutenção
Introdução e definições
Fatores ambientais e de operação na manutenção industrial
Fiabilidade e manutenção industrial
Modelos básicos de fiabilidade
Conceção e certificação para a obtenção de alta fiabilidade
Organização da manutenção
Manutenção assistida por computador
6.2.1.5. Syllabus:
1st part Industrial Maintenance
Introduction and definitions
Total quality control management
Statistical quality control
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

126/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

Statistical quality control
Control charts for variables
Control charts for attributes
2nd part Industrial Maintenance
Introduction and definitions
Environment and working factors in maintenance
Reliability and industrial maintenance
Modeling and determining the reliability indexes
Conception and certification for high reliability achievement
Maintenance organization
Computer aided maintenance
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A 1ª parte da unidade curricular apresente uma introdução de conceitos e definições na área do controlo de
qualidade, introduzem-se as técnicas de gestão total para a qualidade, do controlo estatístico de qualidade e
dos gráficos de controlo para variáveis e para atributos.
Os fatores ambientais e de operação influenciam grandemente a vida dos equipamentos, tópico que será
abordado nesta 2ª parte da unidade curricular. Sendo um objetivo a obtenção dos índices de fiabilidade do
equipamento, os tópicos “Fiabilidade e manutenção industrial” e “Modelos básicos de fiabilidade” são
adequados para este fim. Por último, com os tópicos “Conceção e certificação para a obtenção de alta
fiabilidade”, “Organização da manutenção” e “Manutenção assistida por computador” o aluno adquire
conhecimentos para implementar um sistema de manutenção industrial, um dos objetivos da unidade
curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The 1st part of the curricular unit presents an introduction of concepts and definitions in the quality control area,
introduces total quality management techniques, statistical quality control techniques, control charts for
variables and for attributes.
Operational and ambient factors are of great importance on the equipment life, subject which is studied in the
“Environment and working factors in maintenance” topic. Being the ability to obtain reliability indexes for the
equipment an objective of the curricular unit, the topics “Reliability and industrial maintenance” and “Modeling
and determining the reliability indexes” are suitable for that. With the topics “Conception and certification for
high reliability achievement”, “Maintenance organization” and “Computer aided maintenance”, the student
acquire knowledge for implementation of an industrial maintenance system.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas onde se expõe a matéria teórica e se resolvem problemas. Estas aulas servem também
para simular situações reais de aquisição e tratamento de dados de avarias, com vista à implementação de
programas de manutenção. Serão usados meios audiovisuais para apoio às aulas.
A avaliação consiste em 2 testes de frequência com pesos iguais. Todos os alunos que obtenham 10 valores
ou mais na média destes 2 testes obterão aprovação na unidade curricular. A aprovação na unidade curricular
pode ainda ser obtida através da realização de exames.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes where theoretical aspects are exposed to students and problems are solved by
students, with the supervision of the professor. These classes are also to simulate real situations of acquisition
and processing of data of failure of equipment, in order to implement maintenance programs. Audio-visual
means will be used to support the classes
The evaluation consists of 2 frequency testes with equal weight. All students who reach 10 points or more in the
mean of these 2 tests will be approved on this curricular unit. Students may also be approved in this curricular
unit by the realization of exams.
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 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
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teóricos e, num nível mais avançado, da competência em análise e síntese.
As aulas teórico-práticas permitem a aprendizagem dos conceitos teóricos das técnicas de controlo estatístico
de qualidade bem como dos conceitos referentes à fiabilidade e manutenção industrial. Permitem ainda a
familiarização com problemas de índole prática, dando a capacidade de implementação de um sistema de
controlo de qualidade bem como um de manutenção industrial.
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 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.
Theoretical-practical classes allow the students learn theoretical concepts about statistical quality control as
well as about reliability and industrial maintenance. Furthermore, this type of classes allow the students
familiarize with practical problems, giving them the capability to implement quality control systems as well as
industrial maintenance systems.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Juran, J. M., Gryna, F. M. and Bingham, R. S. (1974) - Quality Control Handbook, McGraw-Hill Book Company.
Grant, E. L. and Leavenworth, R. S. (1980) - Statistical Quality Control, International Student Edition.
Feigenbaum, A. V. (1961) - Total Quality Control, McGraw-Hill Book Company.
Ishikawa, Kaoru (1982) - Guide to Quality Control, Asian Productivity Organization.
Fey, Rober and Gogue, Jean-Marie (1984) - La maitrise de la qualité industrielle, Les Éditions d’Organisation,
Paris.
Ishikawa, Kaoru (1984) - La gestion de la qualité - Outils et applications pratiques, BORDAS, Paris.
Besterfield, D. H. (2001) - Quality Control, Pearson Education.
Moubray John (1992) - Reliability-centered Maintenance, Industrial Press, Inc.

Mapa IX - Sistemas de Tempo Real / Real-Time Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Tempo Real / Real-Time Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Alexandre de Matos Araújo - T:30; PL:60
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 por objectivo que os estudantes adquiram conhecimentos e competências na aplicação dos
conceitos fundamentais relativos a Sistemas de Tempo Real, bem como analisar, compreender e projectar
Sistemas de Tempo Real.
Aquisição de competências em análise e síntese, conhecimentos de informática relativos ao âmbito do estudo,
aprendizagem autónoma, aplicação prática de conhecimentos teóricos, resolução de problemas, adaptabilidade
a novas situações, trabalho em grupo, autocrítica e auto-avaliação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of the course is that students acquire competencies required to have knowledge and apply the
fundamental concepts concerning Real Time Systems, as well as analyse, understand, and design Real Time
Systems.
Acquiring competencies in analysis and synthesis, informatics knowledge concerning the scope of study,
autonomous learning, practical application of theoretical knowledge, solving problems, adaptivity to new
situations, working in group, auto-critique and auto-evaluation.
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

128/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

situations, working in group, auto-critique and auto-evaluation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Temporização e predictabilidade; Sistemas integrados (embebidos); Núcleos de tempo-real; Sincronização e
comunicação em sistemas de tempo-real (STR); Escalonamento em STR; Tolerância a falhas; Problemas
relacionados com arquitectura de computadores; Comunicação em tempo-real em redes; Estruturação de
software de tempo-real.
6.2.1.5. Syllabus:
Timing and predictability; Integrated systems (embedded systems); Real-time kernels; Synchronization and
communication in real-time systems (RTS); Scheduling in RTS; Fault tolerance; Problems related to computer
architecture; Real-time communication in communication networks; Structuring of real-time software.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos propostos cobrem as matérias, problemas, metodologias, conhecimentos e
competências necessárias na aplicação dos conceitos fundamentais relativos a Sistemas de Tempo Real, bem
como na analise, compreensão e desenvolvimento de Sistemas de Tempo Real. Estes conteúdos são os usuais
em disciplinas de sistemas de tempo real.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus contents cover the subjects, problems, methodologies, knowledge, and competencies
required for the application of the fundamental concepts related to Real-Time Systems, as well as in the
analysis, understanding, and development of Real-Time Systems. These syllabus contents are the usual in realtime systems subjects.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas do tipo magistral com exposição, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios,
teorias e metodologias e com a apresentação de exemplos de concretização e aplicação.
Aulas práticas laboratoriais com a orientação do docente: nestas, haverá algum tempo dedicado a
apresentação de tópicos relevantes para a execução dos trabalhos práticos; e o restante tempo será dedicado
à realização de trabalhos práticos que exijam a aplicação e conjugação de conceitos distintos.
A avaliação consiste em exame final com peso de 40% no resultado final, trabalho laboratorial ou de campo
com um peso de 40% no resultado final. Os restantes 20% do resultado final são avaliados por frequência ou
mini-testes ou, alternativamente, como componente adicional do exame.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes of magisterial type with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts,
principles, theories, and methodologies, and with the presentation of illustrative and application examples.
Practical laboratory classes, supervised by a professor: in these classes, some time is dedicated to the
presentation of topics relevant to the laboratory works; And the rest of the time is dedicated to the development
of laboratory works which require the application and combination of different concepts.
Evaluation consists of a final exam with a weight of 40% on the final mark, fieldwork or laboratory work with a
weight of 40% on the final mark. The remaining 20% of the final mark are evaluated by midterm exam or minitests or, alternatively, as an additional component of the exam.
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 adoptado 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 leccionadas nas aulas teóricas, bem como os trabalhos
de aplicação prática que se procura que os alunos desenvolvam nas aulas laboratoriais, estão criadas as
condições para o desenvolvimento das competências em análise e síntese, conhecimentos de informática
relativos ao âmbito do estudo, aplicação prática de conhecimentos teóricos, resolução de problemas, e
aprendizagem autónoma.
Nas aulas laboratoriais, com a realização dos trabalhos práticos, procura-se familiarizar os alunos com a
aplicação de conceitos fundamentais relativos a STR, bem como analisar, compreender e projectar instâncias
de programas que formam STR. O desenvolvimento dos trabalhos práticos cria condições para que os alunos
adquiram também competências de adaptabilidade a novas situações, trabalho em grupo e autocrítica e autoavaliação.
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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 with the
development of the practical application assignments given in the laboratory classes, conditions exist for the
development of competencies in analysis and synthesis, knowledge on informatics concerning the scope of
study, applying in practice theoretical knowledge, problem solving, and autonomous learning.
In the laboratory classes, with the working out of practical assignments, the students are familiarized with
fundamental concepts concerning RTS, as well as analysing, understanding and designing programs that make
up instances of STR. The development of the practical assignments creates conditions for the students to also
acquire competencies in adaptivity to new situations, working in group, and auto-critique and auto-evaluation.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Burns, A., Wellings, A. (2001) – Real-Time Systems and Programming Languages, Pearson.
• Buttazzo, G.C. (2005) – Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and
Applications, 2ed, Springer.
• Kopetz, H. (1997) – Real-Time Systems: Design Principles for Distributed Embedded Applications, Kluwer.
• Liu, J.W.S. (2000) – Liu, Real-Time Systems, Prentice-Hall.

Mapa IX - Projeto de Controlo Digital / Digital Control Design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto de Controlo Digital / Digital Control Design
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Urbano José Carreira Nunes - T:30; PL:60
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):
Objetivos: Fornecer aos alunos os principais conceitos, princípios e teorias que permitem a análise e projeto de
sistemas de controlo por computador usando técnicas em espaço de estados. Neste contexto inclui-se a
análise e síntese de controladores com observador de estado: observador de estado para perturbações
determinísticas e observador de estado, baseado no filtro deKalman, para perturbações estocásticas.
A unidade curricular compreende aulaspráticas para a realização de trabalhos de simulação, em ambiente
Matlab/Simulink, e projecto de controladores digitais aplicados a processos reais.
Competências a desenvolver:Pretende-se que os alunos adquiram competências em análise e síntese,
formulação e resolução de problemas, raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e capacidade de aplicação de
conceitos teóricosna resolução de problemas práticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: Provide students with the main concepts, principles and theories that enable the analysis and
designof linear computer-controlled systems using state-space techniques. In this context, it is included the
analysis and synthesis of controllers with state observers: state observers for deterministic disturbancesand
Kalman-based state observersfor random disturbances.
The curricular unit includes lab classes for conducting simulation studies,using Matlab/Simulink, and design of
digital controllers applied to real processes.
Skills to develop:It is intended that students acquire skills in analysis and synthesis, formulation and problem
solving, critical thinking, independent learning and ability to apply theoretical concepts in solving practical
problems.
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problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MÓDULO I – Perturbações determinísticas
I. Observadores de estado. Projecto de controladores com observador de estado.
II. Modelos de perturbações determinísticas.Regulação com modelo de estado aumentado (processo e
perturbação); introdução de acção integral.
III. Servocontrolo com e sem observadores; servocontrolo com acção integral: com observador de estado
aumento e por modelo interno (sem observador).
MÓDULO II – Perturbações estocásticas
I. Variáveis aleatórias e tópicos de processos estocásticos
II. Filtro de Kalman. Controlo com observador de estado baseado no filtro de Kalman
MÓDULO III
I. Introdução ao controlo óptimo
6.2.1.5. Syllabus:
MODULE I - Deterministic disturbances
I. State observers; Design of controllers with state observers;
II. Models of deterministic disturbances. Regulation with augmented state observers (process and disturbance)
;adding integral action.
III. Servocontrol with and without state observers; servocontrol with integral action: with augmented stateobserver andby internal-model structures (without observer).
MODULE II – Random disturbances
I. Random variables and topics of random processes.
II.Kalmanfilter. Control with Kalman-based state observers.
MODULE III
I. Introduction to the optimal control.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático desta unidade curricular incide no estudo de sistemas de controlo por computador
usando técnicas em espaço de estados o que é completamente consistente com os objectivos enunciados no
ponto p.
No MODULO I abordam-se conceitos e teoria que permitem a análise e síntese de sistemas de controlo por
computador, sujeitos a perturbações determinísticas, usando técnicas em espaço de estados. O MODULO II
incide na análise e síntese de sistemas de controlo por computador, sujeitos a perturbações estocásticas,
usando observador de estado baseado no filtro de Kalman.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit is focused on the study of computer-controlled systems applying state-space
techniques, which is completely consistent with the objectives referred to in item p.
MODULE I addresses the concepts and theory that allow the analysis and design of computer controlledsystems, under deterministic disturbances, using state-space techniques. MODULE II focuses on analysis and
design of computer controlled-systems, under random disturbances, using Kalman-based stateobservers.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais,dos conceitos, princípiose teorias
que constituem as matérias da unidade curricular. Nestas aulas, há lugar à resolução de exercícios com
participaçãoativados alunos.
Aulas laboratoriais onde os alunos exercitam os conceitos leccionados na componente teórica através da
realização de trabalhos de simulação em ambiente Matlab/Simulink. Adicionalmente, os alunos têm acesso a
um conjunto vasto de problemas teórico-práticos resolvidos e outros para resolução.
O processo avaliativo contempla duas componentes de avaliação: teórica/teórico-prática e laboratorial. A
avaliação teórica/teórico-prática é para ser concretizada quer através da realização de frequência(s)(20–25%)
quer através de exame (35–45%), enquanto a avaliação laboratorial (35-45%) tem carácter contínuo e reflecte o
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desempenho do aluno na realização da componente laboratorial.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures involving detailed presentation of concepts, principles and theories that constitute the materials of the
curricular unit.In these classes, there is room to solving exerciseswith active participation of students.
Laboratory classes where students exercise the concepts taught in theoretical lectures by performing
simulation studies in Matlab/Simulink. Additionally, students have access to a wide range of theoretical/practical
problems solved and others for resolution.
The evaluation process includes two assessment components: theoretical/practical and laboratory. The
theoretical evaluation is to be accomplished both by conducting midterm exam (20-25%) andfinal exam (3545%), while the laboratory evaluation (35-45%) is continuous by nature and reflects the student's performance
in carrying out the laboratory component.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino adotada procura envolver os alunos num processo contínuo de aprendizagem,
permitindo-lhe exercitar as matérias leccionadasnas aulas teóricas, quer através da realização de pequenos
trabalhos laboratoriaisquer através da resolução autónoma de problemas tipo. Com esta abordagem, pretendese que o alunose sinta directamente envolvido no processo de aprendizagem e de valorização pessoal,
permitindo-lhe desenvolver competências técnico-científicas em controlo digital e simultaneamente
competências genéricas,comoas de resolução de problemas, raciocínio crítico e aprendizagem autónoma.A
componente laboratorial (estudos em ambiente de simulação e trabalhos com processos reais)desempenha
um papel crucial nesta unidade curricular, na motivação dos alunos para as matérias em estudo, por ajudar a
consolidar os conhecimentos e por funcionar como um veículo demonstrativo da aplicabilidade dos conceitos
teóricos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies adopted seek to engage students in a continuous process of learning, allowing
them to practice the theoretical concepts taught on lectures either by implementing small labworksor through
the solving of typical digital control problems. With this approach, students feel directly involved in the process
of learning and personal enhancement, allowing them to develop specific technical and scientific skills in digital
control and also lead to the development of generic skills, such as of problem solving, critical thinking and
independent learning. The laboratory component (studies in simulation environment and works with real
processes) plays a crucial role in this course, in the students' motivation for the materials under study, by
helping to consolidate the knowledge and act as a vehicle for demonstrating the applicability of theoretical
concepts.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
•K..J. Astrom, and B. Wittenmark (1997) - Computer-Controlled Systems: Theory and Design, 3ª Ed., PrenticeHall.
• Franklin, G.P., Powell, J., and Workman, M. (1994) - Digital Control of Dynamic Systems, 3ª Ed., AddisonWesley.
• Donald G. Childers (19997) – Probability and Random Processes: Using MATLAB with Applications to
Continuous and Discrete Time Systems, McGraw-Hill.
• S.M.Bozic (1979) – Digital and KalmanFilteing, Edward Arnold.
• Nunes, U. (2005) – Controlo Digital: Exercícios Resolvidos, Exemplos em Matlab/Simulink (apontamentos),
DEEC-FCTUC.
• Nunes, U. (2009) – Diapositivos das aulas teóricas de Controlo Digital, DEEC-FCTUC.

Mapa IX - Redes de Computadores / Computer Networks
6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes de Computadores / Computer Networks
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique José Almeida da Silva - T:30; PL:60

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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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):
Conhecimento abrangente sobre a estrutura e funcionamento de redes de computadores e sobre aplicações
distribuídas na Internet, incluindo aspectos de segurança e de gestão.Conhecimentos básicos sobre
programação de sockets e desenvolvimento de aplicações cliente/servidor.Conhecimentos sobre ferramentas
para análise de protocolos e simuladores de redes.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Wide scope knowledge about the structure and operation of computer networks and about Internet distributed
applications, including security and management issues. Basic knowledge about sockets programming and
development of client/server applications. Knowledge about tools for protocol analysis and network simulation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estrutura e História da Internet. Arquitectura Protocolar. Camada de Aplicação. Camada de Transporte.
Camada de Rede. Camada de Ligação e Redes de Área Local. Redes Sem Fios. Segurança em Redes de
Computadores. Gestão de Redes de Computadores. Aplicações Multimédia.
6.2.1.5. Syllabus:
Structure and history of the Internet. Protocol architecture. Application layer. Transport layer. Network layer.
Link layer and local area networks. Wireless networks. Security in computer networks. Management of
computer networks. Multimedia applications.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O estudo da estrutura e história da Internet possibilita a identificação dos principais tipos de serviços e da
hierarquia protocolarnecessária para os suportar. As camadas protocolares são estudadas em capítulos
dedicados, numa sequência descendente a partir da camada de aplicação, possibilitando assim uma
aprendizagem gradual mas abrangente sobre o funcionamento das redes de computadores e sobre o
funcionamentodas aplicações distribuídas, tendo em consideração os aspectos de segurança e de gestão mais
relevantes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The study of the structure and history of the Internet enables the identification of the main types of services and
of the protocol hierarchy required to support them. The protocol layers are studied in dedicated chapters,
starting at the application layer and following a top-down sequence, thereby enabling a gradual but
comprehensive learning path about the operation of computer networks and distributed applications, taking into
account the more relevant security and management issues.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
30 horas de aulas teóricas, 30 horas de aulas práticas/laboratoriais.
Trabalhos práticos/laboratoriais: programação de sockets, construção de um servidor WWW simples,
utilização de ferramentas para análise de protocolos, simulação de redes de computadores.
Avaliação: Trabalho laboratorial: 20%; Trabalhos para casa: 10%; Testes de frequência: 2 x 20%; Examefinal :
30%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
30 hours of theoretical lectures, 30 hours of practical laboratory sessions.
Laboratory practical work: sockets programming, development of a simple WWW server, utilization of tools for
protocol analysis, simulation of computer networks.
Evaluation: laboratory work – 20%; homework – 10%; progress tests – 2x20%; final exam -30%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os trabalhos práticos/laboratoriais baseiam-se no conhecimento transmitido nas aulas teóricas e visam a sua
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aplicação no desenvolvimento de aplicações distribuídas, na análise do funcionamento da pilha protocolar, e na
utilização de ferramentas de simulação para avaliação do desempenho de redes de computadores.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical/laboratory work is based on the knowledge transmitted in the theoretical lectures and aims its
application in the development of distributed applications, in the analysis of the protocol stack operation, and in
the use of simulation tools for performance evaluation of computer networks.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking – A Top-Down Approach Featuring the Internet”
(4th edition), Pearson Education, Inc., 2007.
Fred Halsall, “Computer Networking and the Internet” (5th edition), Pearson Education Ltd., 2005.

Mapa IX - Controlo Digital / Digital Control
6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo Digital / Digital Control
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Urbano José Carreira Nunes - T:30; PL:90
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):
Objectivos: Fornecer aos alunos os principais conceitos, princípios e teorias que permitem a análise e síntese
de sistemasde controlo por computador que incluem simultaneamente sistemas contínuos e componentes de
processamento de informação em tempo discreto (controladores discretos com e sem observadores de
estado).
Competências a desenvolver:Pretende-se que os alunos adquiram competências em análise e síntese,
formulação e resolução de problemas, raciocínio crítico, aprendizagem autónoma e capacidade de aplicação de
conceitos teóricosna resolução de problemas práticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: Provide students with the main concepts, principles and theories that enable the analysis and
design of computer-controlled systems that include both continuous systems and components of information
processing in discrete time (discrete-time controllers with and without state observers)
Skills to develop:It is intended that students acquire skills in analysis and synthesis, formulation and problem
solving, critical thinking, independent learning and ability to apply theoretical concepts in solving practical
problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MODULOI – Modelo de Entrada-Saída
Sistemas de controlo por computador: Introdução e Contexto;
SistemasLineares Discretos no Tempo, Amostragem, Relação entre as Transformadas de Laplace e Z;
Amostragem de Sistemas Contínuos na RepresentaçãoEntrada–Saída;
Controlador PID: Contínuo e Discreto;
Análise de Estabilidade de SistemasLineares Discretos no Tempo.
MODULOII – Modelo em Espaço de Estados
Modelo em Espaço de Estados: Sistemas Contínuos e Sistemas Discretos;
Amostragemde Sistemas Contínuosem Espaço de Estados.
Controlabilidade e Observabilidade.
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MODULOIII – Projeto por Colocação de Pólos: Uma Abordagem em Espaço de Estados
Regulação por Realimentação das Variáveis de Estado;
Observadores de Estado;
Introdução ao Controlo de Seguimento.
6.2.1.5. Syllabus:
MODULEI – Input-Output Models
Computer-Controlled Systems: Introduction and Background;
Linear Discrete-Time Systems, Sampling; Relationship between Laplace and z-Transform;
Sampling Continuous-Time Input-Output Systems;
PID Controller: Continuous and Discrete-Time;
Stability Analysis of Linear Discrete-Time Systems.
MODULE II – State-Space Models
State-Space Models: Continuous-Time and Discrete-Time Systems;
Sampling Continuous-Time State-Space Systems;
Controllability and Observability.
MODULE III – Pole-Placement Design: A State-Space Approach
Regulation by State Feedback;
State-Space Observers;
Introduction to State-Space Servocontrol.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o objectivo a síntese de controladores discretos,aplicados a processos contínuos, é possível considerar
várias abordagens ao problema. Nesta unidade curricularsão estudadas duas metodologias que consistem
em:1)- Projectar controlador contínuoe,em seguida, transformá-lonum controlador discreto (abordagem
indireta); 2)- Determinar o modelo discreto equivalente ao processo contínuo, sob controlo, e em seguida
projectar o controlador discreto (abordagem direta).
No MODULO Iaborda-se a teoria que permite a análise e síntese de sistemas de controlo por computador
(abordagemindirecta), com recurso a modelos na representação entrada-saída. O MODULO II incide no estudo
da representação de sistemas pelo modelo em espaço de estados. Finalmente no MODULO III aborda-se o
problema da regulaçãopor realimentação do estado (por abordagem direta), de sistemas de controlo por
computador, e faz-se uma introdução aos observadores de estado e ao problema do servocontrolo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Having in mind that the objectiveis the design of discrete-time controllers, and evolving the process under
control in continuous time, it is possible to consider several approaches to the problem. In this course two
methodologies are studied, which consist of:1)- Design first a continuous-time controller and then transform it
(by mathematical approximation) in a discrete-time controller (indirect approach);2)-Determine a discrete-time
model of the continuous-time process under control, and then design the discrete controller (direct approach).
MODULE I addresses the theory that allow the analysis and design of computer controlled-systems, by the
indirect approach, using input-output models. MODULE II focuses on the study of state-space models, for
continuous-time and discrete-time linear systems. Finally MODULE III addresses the design of regulation by
state feedback (by direct approach), and includes the study of state observersand an introduction to the
servocontrolproblem.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais,dos conceitos, princípiose teorias
que constituem as matérias da unidade curricular. Nestas aulas, há lugar à resolução
deexercícioscomparticipaçãoativados alunos.
Aulas laboratoriais onde os alunos exercitam os conceitos leccionados na componente teórica através da
realização de trabalhos de simulação em ambiente Matlab/Simulink. Adicionalmente, os alunos têm acesso a
um conjunto vasto de problemas teórico-práticos resolvidos e outros para resolução.
O processo de avaliaçãoadotadopretende estimular o estudo e aprendizagem contínuos, contemplando duas
componentes de avaliação: teórica/teórico-prática e laboratorial. A avaliação teórica/teórico-prática é para ser
concretizada quer através da realização de frequência(s) (20-30%) quer através de exame (40-50%), enquanto
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a avaliação laboratorial (20-30%) tem carácter contínuo e reflecte o desempenho do aluno na realização da
componente laboratorial.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures involving detailed presentation of concepts, principles and theories that constitute the materials of the
curricular unit. In these classes, there is room to solving exerciseswith active participation of students.
Laboratory classes where students exercise the concepts taught in theoretical lectures by performing
simulation studies in Matlab/Simulink. Additionally, students have access to a wide range of theoretical and
practical problems solved and others for resolution.
The adopted evaluation aims to stimulate a process of continuous study and learning, considering two
components of assessment: theoretical/practical and laboratory. The theoretical evaluation is to be
accomplished both by conducting midterm exam(s) (20-30%)andfinal exam (40-50%), while the laboratory
evaluation (20-30%) is continuous by nature and reflects the student's performance in carrying out the
laboratory component.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino adotada procura envolver os alunos num processo contínuo de aprendizagem,
permitindo-lhe exercitar as matérias leccionadas nas aulas teóricas, quer através da realização de pequenos
trabalhos laboratoriaisquer através da resolução autónoma de problemas tipo. Com esta abordagem, pretendese que o aluno se sinta directamente envolvido no processo de aprendizagem e de valorização pessoal,
permitindo-lhe desenvolver competências técnico-científicas em controlo digital e simultaneamente
competências genéricas,como as de resolução de problemas, raciocínio crítico e aprendizagem autónoma. A
componente laboratorial (estudos em ambiente de simulação e trabalhos com processos reais) desempenha
um papel crucial nesta unidade curricular, na motivação dos alunos para as matérias em estudo, por ajudar a
consolidar os conhecimentos e por funcionar como um veículo demonstrativo da aplicabilidade dos conceitos
teóricos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
practice the theoretical concepts taught on lectures either by implementing small labworksor through the
solving of typical digital control problems. With this approach, students feel directly involved in the process of
learning and personal enhancement, allowing them to develop specific technical and scientific skills in digital
control and also lead to the development of generic skills, such as of problem solving, critical thinking and
independent learning.The laboratory component (studies in simulation environment and works with real
processes) plays a crucial role in this curricular unit, in the students' motivation for the materials under study,
by helping to consolidate the knowledge and act as a vehicle for demonstrating the applicability of theoretical
concepts.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Franklin, G.P., Powell, J., and Workman, M. (1994) - Digital Control of Dynamic Systems, 3ª Ed., AddisonWesley.
• K.J. Astrom, and B. Wittenmark (1997) - Computer-Controlled Systems: Theory and Design, 3ª Ed., PrenticeHall.
• Nunes, U. (2005) – Controlo Digital: Exercícios Resolvidos, Exemplos em Matlab/Simulink (apontamentos),
DEEC-FCTUC.
• Nunes, U. (2009) – Diapositivos das aulas teóricas de Controlo Digital, DEEC-FCTUC.

Mapa IX - Visão por Computador/Computer Vision
6.2.1.1. Unidade curricular:
Visão por Computador/Computer Vision
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helder de Jesus Araújo - T:30; PL:60
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):
Perceber os aspectos relativos à formação geométrica e radiométrica das imagens. Aprender métodos para
estimar elementos na imagem e relacioná-los com as estruturas 3D. Aprender métodos para a reconstrução
3D e para a estimação de movimento 3D.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand aspects related to the radiometric and geometric image formation. Learn methods to estimate
image features and relate them to 3D structures. Learn methods for 3D reconstruction and also for the
estimation of 3D motion.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Formação e aquisição de Imagens. Câmaras e calibração geométrica. Cor e radiometria. Filtros lineares e
detecção de arestas. Textura. Segmentação. Visão Estereo. Movimento e sua projecção. Fluxo óptico.
Reconstrução 3D. Visão dinâmica.
6.2.1.5. Syllabus:
Formation and acquisition of images. Cameras and geometric calibration. Color and radiometry. Linear filters
and edge detection. Texture. Segmentation. Stereo Vision. Motion and its projection. Optical floa. 3D
reconstruction. Dynamic Vision.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo da disciplina é ensinar aos alunos aspectos relacionados com a extracção de informação 2D e 3D
das imagens. Para isso ensinam-se aos alunos os elementos relativos à formação da imagem (radiométrica e
geométrica) incluindo modelos de câmaras. Ensinam-se também filtros para melhorar as imagens e para
extrair elementos tais como arestas. Ensina-se também como segmentar uma imagem. A partir daí ensinam-se
métodos que permitam fazer a estimação das estruturas 3D do mundo. Ensina-se também a estimação do
movimento na imagem e como relacioná-lo com o movimento 3D no mundo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goal of the course is to teach the students aspects related to the extraction of 2D and 3D information from
the images. Therefore the students are taught aspects related to image formation (radiometric and geometric)
including camera models. Filters for image enhancement as well as filters to extract features such as edges are
also taught. Image segmentation is also taught. Next methods for the estimation of 3D world structures are
taught. Image motion estimation is also taught as well as its relationship with 3D world motion.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino consiste em aulas magistrais com recurso ao quadro e também à projecção de slides. A componente
prática é composta pela realização de um conjunto de trabalhos computacionais. Para a avaliação o conjunto
dos trabalhos práticos tem um peso de 50% , o exame final tem um peso de 40% e testes durante o semestre
têm um peso de 10%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies include theoretical classes using both the blackboard and the projection of slides
as well as practical classes where computational assignments are implemented. Evaluation is made up of an
exam (40% of the final grade), grading of the computational assignments (50%) and small tests during the
semester (10% of the final grade)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas são usadas para explicar os fundamentos técnicos e científicos dos trabalhos
computacionais que são distribuídos ao longo do semestre. Os trabalhos computacionais permitem aos alunos
aperceberem-se da essência dos aspectos científicos assim como da relação entre eles. Os trabalhos
computacionais permitem a verificação prática dos tópicos ensinados nas aulas teóricas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical classes are used to explain the scientific and technical foundations of the computational
assignments that are assigned during the semester. The computational assignments enable the students to
fully grasp the essence of the scientific topics as well as the relationships among them. The computational
assignments also allow checking in practice the topics that are taught at the theoretical classes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Computer Vision—A Modern Approach, Forsyth & Ponce, Prentice-Hall
Introductory Techniques for 3-D Computer Vision, EmanueleTrucco& Alessandro Verri, Prentice-Hall
Multiple View Geometry in Computer Vision, R. Hartley & A. Zisserman, Cambridge University Press

Mapa IX - Mecatrónica/Mechatronics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecatrónica/Mechatronics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helder de Jesus Araújo - T:30; PL:60
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):
Conhecer os aspectos fundamentais da concepção e implementação de sistemas de mecatrónica e suas interdependências.
Ser capaz de utilizar os conhecimentos de teoria do controlo adquiridos em unidades curriculares anteriores
para projectar e implementar sistemas de mecatrónica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To understand the fundamental aspects of the design and implementation of mechatronics systems and their
inter-dependences. To be able to apply the control theory knowledge acquired in previous courses to design and
implement mechatronics systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Sistemas electromecânicos integrados
Equações fundamentais da dinâmica de sistemas mecânicos com massas móveis
Máquinas e transmissão mecânica
Actuadores eléctricos e circuitos electrónicos de comando:
-Solenoides discretos e contínuos
-Motores DC; Motores de passo; motores DC sem escovas (brushless);
-Motores AC; motores de induçao e variadores electrónicos de velocidade;
-Motores piezoelétricos lineares e rotativos
Actuadores micro-electromecânicos (MEMs): micro-relés de silício, micro-válvulas, micro-bombas e micromotores.
Exemplos de projecto de sistemas mecatrónicos: modelação, controlo e diagnóstico
6.2.1.5. Syllabus:
Integrated electromechanical systems.
Fundamental equations of the dynamics of mechanical systems with mobile bodies.
Machines and mechanical transmission.
Electric actuators and electronic circuits for control.
Discrete and continuous solenoids.
DC motors, stepper motors, brushless DC motors.
Linear and rotating piezoelectric motors:
Micro-electromechanical actuators (MEMS): silicon micro-relays, micro-valves, micro-pumps, and micromotors.
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motors.
Design examples of mechatronical systems: modeling, control and diagnosis.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo da disciplina é ensinar aos alunos aspectos relativos ao projecto de sistemas com componentes
eléctricos e mecânicos. Para isso nas aulas teóricas ensinam-se aos alunos os princípios de funcionamento
dos elementos eléctricos e mecânicos que irão utilizar nas aulas práticas. Nas aulas práticas os alunos
aplicam esses conhecimentos no projecto e desenvolvimento de sistemas mectrónicos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goal of this course is to teach to the students aspects related to the design of systems with both electrical
and mechanical components. For that purpose the theoretical classes are used to teach working principles of
the electrical and mechanical elements that will be used in the practical classes. In the practical classes the
students will use the knowledge acquired to design and develop mechatronic systems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino consiste em aulas magistrais com recurso ao quadro e também à projecção de slides. A componente
prática é composta pela realização de um conjunto de trabalhos e de um projecto. Para a avaliação o conjunto
dos trabalhos práticos tem um peso de 30% , o exame final tem um peso de 40% e o projecto tem um peso de
30%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies include theoretical classes using both the blackboard and the projection of slides
as well as practical classes. The practical classes include several small practical lab experiments as well as a
project. wh Evaluation is made up of an exam (40% of the final grade), grading of the lab experiments (30%) and
grading of the project (30% of the final grade)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas teóricas são usadas para explicar os fundamentos técnicos e científicos dos trabalhos experimentais
e projecto que são realizados ao longo do semestre. Os trabalhos laboratoriais permitem aos alunos
aperceberem-se da essência dos aspectos científicos assim como da relação entre eles. O projecto permite a
verificação prática dos tópicos ensinados nas aulas teóricas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical classes are used to explain the scientific and technical foundations of the lab experiment and project
that are developed during the semester. The lab experiments enable the students to fully grasp the essence of
the scientific topics as well as the relationships among them. The project also allows checking in practice the
topics that are taught at the theoretical classes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
R. Isermann, “Mechatronic Systems: Fundamentals”, Springer; 2005.
W. Bolton, “Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering (3rd Edition)”,
Prentice Hall; 2004.
Godfrey C. Onwubolu ,“Mechatronics: Principles and Applications”, Butterworth-Heineman, 2005.

Mapa IX - Sensores Inteligentes / Intelligent Sensors
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sensores Inteligentes / Intelligent Sensors
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Aníbal Traça de Carvalho Almeida
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Aníbal Traça de Carvalho Almeida: T30
Pedro Manuel Soares Moura: PL:60
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Aníbal Traça de Carvalho Almeida: T30
Pedro Manuel Soares Moura: PL:60
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer e compreender os principais princípios de transdução de grandezas físicas e químicas.
Dotar o estudante de capacidade para analisar e resolver problemas que envolvam a utilização de sistemas
sensoriais avançados.
Ser capaz de projectar sistemas sensoriais com capacidade de processamento local e capacidade de
interligação com outros sistemas inteligentes.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Know and understand the main principles of transduction of physical and chemical properties.
Provide the student with the ability to analyze and solve problems involving the use of advanced sensing
systems.
Being able to design sensory systems capable of local processing and interconnection capacity with other
intelligent systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução aos sensores inteligentes
Sensores
Arquitecturas de sensores inteligentes
Comunicação com sensores inteligentes
Processamento de informação
Aplicações de sensores inteligentes
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to intelligent sensors
Sensors
Architectures of intelligent sensors
Communication with intelligent sensors
Information processing
Applications of intelligent sensors
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático aborda os principais princípios de transdução de grandezas físicas e químicas
através do modulo introdução aos sensores inteligentes.
Os tópicos sensores, arquitecturas de sensores inteligentes, comunicação com sensores inteligentes e
processamento de informação dão a informação necessária para permitir analisar e resolver problemas que
envolvam a utilização de sistemas sensoriais avançados.
Como complemento, o tópico aplicações de sensores inteligentes permite dispor da informação necessária
para projectar sistemas sensoriais com capacidade de processamento local e capacidade de interligação com
outros sistemas inteligentes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus covers the key principles of transduction of physical and chemical properties through the module
introduction to intelligent sensors.
The topics sensors, intelligent sensors architectures, communication with intelligent sensors and information
processing, provide the necessary information to analyze and solve problems involving the use of advanced
sensing systems.
As a complement, the topic of intelligent sensor applications provides the needed information to design sensory
systems with local processing and interconnection capacity with other intelligent systems.
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 laboratoriais com execução de trabalhos práticos.
A avaliação consiste em:
- Trabalho laboratorial (30%)
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- Trabalho laboratorial (30%)
- Exame (70%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories.
Laboratory classes with execution of practical projects.
Evaluation consists of :
- Laboratory work (30%)
- Exam (70%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem oferecer tanto a base teórica dos sensores inteligentes como a
experiencia prática do seu projecto e implementação. O método de avaliação permite avaliar tanto as
componentes teóricas e capacidade de análise (exame) como a implementação prática e projecto (trabalho
laboratorial).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies offer both the theory of intelligent sensors and the practical experience of its design
and implementation. The evaluation method allows the evaluation both of the theoretical component and
analysis capability (exam) as the practical implementation and project (laboratory work).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Fraden, J. (2003) – Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Springer.
• Pallás-Areny, R., Webster, J.(2000) – Sensors and Signal Conditioning, Wiley.
• Frank, R. (2000) – Understanding Smart Sensors, Artech House.
• Beeby, S., Ensell, G., Kraft, M., White, N. (2004) - MEMS Mechanical Sensors, Artech House.
• Wilson, J.(2007) – Sensor Technology Handbook, Newnes.
• Webster, J.(1998) – The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook, CRC.
• Gardner, J.(1994) – Microsensors: Principles and Applications, Wiley.

Mapa IX - Sistemas de Energia Elétrica I / Electrical Energy Systems I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Energia Elétrica I / Electrical Energy Systems I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Oliveira Gomes Martins - T:30; TP:20
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Humberto Manuel Matos Jorge: TP:10
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Humberto Manuel Matos Jorge: TP:10
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após aproveitamento, os alunos deverão perceber a importância dos estudos de trânsitos de potência e
dominar o suporte matemático necessário, bem como serem capazes de efetuar a análise e compreensão dos
resultados extraídos das simulações de estudo de casos. Deverão também compreender a função e
funcionamento dos sistemas de controlo de potência e de controlo da tensão necessários ao bom
funcionamento dos sistemas de energia. Deverão ainda ser capazes de efectuar análise de situações simples
de colapso de tensão.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Upon the successful completion of the course, the students should be able to carry out power flow studies and
critically analyze their results. Students should be able to understand active power-frequency and reactive
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critically analyze their results. Students should be able to understand active power-frequency and reactive
power-voltage control systems existing in power systems. They shall also be capable of characterize simple
voltage collapse events.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelos dos elementos dos sistemas de energia elétrica: Linhas, Transformadores, Cargas e Geradores.
Fluxo de potência em redes elétricas: Formulação do problema do fluxo de carga (FC), métodos de resolução do
problema do FC
Controlo PF: Caracterização dos sistemas de controlo dos SEE, estabelecimento do modelo matemático do
sistema de controlo de potência, funcionamento do sistema de controlo, modelo de uma área de controlo,
controlo PF de uma área.
Controlo Q|V| e estabilidade de tensão em SEE: Relação entre tensão, potência ativa e potência reativa num
barramento.
Controlo de tensão nas redes de distribuição: Métodos de controlo de tensão, cenários típicos de colapso de
tensão.
6.2.1.5. Syllabus:
Models of the main components in power systems Lines, Transformers, loads and Generators.
Power flow analysis: Formulation of the problem of load flow (LF), methods of resolution of the problem of the
LF. Active power-frequency control: Characterization of the control systems of EES, establishment of the
mathematical model of the system of power control, operation of the control system, model of a control area,
control PF of an area. Reactive power-voltage control system: Relationship between voltage, power active and
reactive power in a bus. Voltage stability and voltage control: Methods of control voltage, typical scenarios of
collapse of voltage.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo principal da unidade curricular é que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para
analisar o funcionamento dos sistemas de energia eléctrica em regime permanente e avaliarem o estado do
sistema através de estudos de fluxo de potência. Deverão também perceber a função e acções dos sistemas
de controlo para manter os sistemas de energia em funcionamento. Assim, com o primeiro grande tópico a ser
leccionado estão os modelos dos principais componentes dos sistemas de energia que serão usados nos
estudos de fluxo de potência. De seguida estudam-se os sistemas de controlo P-f e Q-V, quais as suas funções
e modo de funcionamento. Termina-se com estudos de situações simples de colapso de tensão.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main goal is to provide the students the concepts, principles and theories required to understand, explain
and analyze the stationary functioning of power systems and voltage collapse scenarios. Thus, the first topic
focuses on power flow issues –mathematical models, methodologies and simulation tools. Following topic
provides a general overview of power systems control. Then last topic focuses in the analysis of voltage
collapse situations.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funciona com aulas do tipo magistral com exposição teóricas das matérias que constam
do programa. Sempre que seja conveniente para a clarificação dos conceitos apresentados na exposição
teórica serão resolvidos problemas teórico-práticos.
Avaliação de Frequência: Testes de frequência (até 80%); Trabalho de grupo (até 30%)
Avaliação em exame final (Normal ou Recurso): Exame escrito (até 80%);
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit works with master classes with theoretical exposure of the subjects listed in the syllabus. Whenever
appropriate to clarify the theoretical concepts presented in the theoretical exhibition will be solved practical
problems.
Continuous assessment – Tests (up to 80%); Group work (up to 40%)
Final exam: Exam (up to 80%);
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.
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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.
O recurso a ferramentas de simulação será uma mais-valia essencial no método de ensino ao promover a
capacidade de análise e de raciocínio crítico. Este método cria as condições para que os alunos adquiram
competências em aprendizagem autónoma.
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.
The use of simulation tools allow to more accurately reproduce the physical phenomena that occur in power
systems and will play a key role in the teaching method contributing for improving the analysis capability and
critical reasoning of students. This method builds up in the students competencies in autonomous learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Grainger, J., W. Stevenson, JR. (1994) – Power Systems Analysis, McGraw-Hill.
• José Pedro Sucena Paiva (2011) – Redes de Energia Elétrica: Uma Análise Sistemática, IST Press, 3ª Edição.
• Weedy, B. M., B. J. Cory, Electric Power Systems, 4ª Edition, John Wiley & Sons, 1998.

Mapa IX - Gestão de Energia Eléctrica / Electric Energy Management
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Energia Eléctrica / Electric Energy Management
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Aníbal Traça de Carvalho Almeida - T:22,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Manuel Oliveira Gomes Martins: T:22,5
Pedro Manuel Soares Moura: PL:30
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Manuel Oliveira Gomes Martins: T:22,5
Pedro Manuel Soares Moura: PL:30
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os alunos devem ficar com capacidade para identificar e propor a implementação de oportunidades de
racionalização de consumos em diversas utilizações finais, sendo também capazes de caracterizar consumos
de energia recorrendo a instrumentação e/ou métodos de recolha de dados.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students must be able to identify and propose the implementation of opportunities to rationalization of
energy consumptions in several end uses, being also able to characterize the energy consumption, using
monitoring equipment and/or methods of data collection.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Utilização Eficiente de Energia
Cargas eléctricas
Auditorias Energéticas
Tecnologias de medida de consumos de cargas eléctricas
Sistemas tarifários
Utilização Eficiente de Energia em Iluminação
Utilização Eficiente de Energia em Climatização.
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Utilização Eficiente de Energia em Climatização.
Utilização Eficiente de Energia em Força Motriz.
Utilização eficiente de energia em outros usos finais
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to the efficient use of energy
Electrical loads
Energy audits
Technology to the monitoring of electric consumption
Tariff schemes
Energy efficiency in lighting
Energy efficiency in HVAC
Energy efficiency in motor systems
Energy efficiency in other end uses
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático aborda a eficiência energética nas principais utilizações finais (iluminação,
climatização, força motriz e outras), fornecendo a informação necessária para permitir a identificação de
oportunidades de racionalização de consumos nos referidos sectores.
São ainda abordados aspectos relacionados com o tarifário, cargas eléctricas, auditorias energéticas e
tecnologias de medida de consumos de cargas eléctricas, que dão as ferramentas necessárias para a
caracterização de consumos de energia.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
O conteúdo programático aborda a eficiência energética nas principais utilizações finais (iluminação,
climatização, força motriz e outras), fornecendo a informação necessária para permitir a identificação de
oportunidades de racionalização de consumos nos referidos sectores.
São ainda abordados aspectos relacionados com o tarifário, cargas eléctricas, auditorias energéticas e
tecnologias de medida de consumos de cargas eléctricas, que dão as ferramentas necessárias para a
caracterização de consumos de energia.
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 laboratoriais com execução de trabalhos práticos com posterior tratamento e interpretação dos
resultados.
A avaliação consiste em:
- Trabalho laboratorial (22,5%)
- Relatório de resolução de problemas (7,5%)
- Mini teste (20%)
- Exame (50%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories.
Laboratory classes with execution of tests, including treatment and interpretation of results.
Evaluation consists of :
- Laboratory work (22,5%)
- Problem solving report (7,5%)
- Test (20%)
- 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 permitem oferecer tanto a base teórica da eficiência energética como a experiencia
prática da monitorização de consumos e implementação de medidas de racionalização. O método de avaliação
permite avaliar todas as componentes: teórica (exame), análise de dados recolhidos (relatório de resolução de
problemas), monitorização de consumos (trabalho laboratorial) e interpretação das monitorização efectuadas
(mini-teste).
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies offer both the theory of energy efficiency and the practical experience of
consumption monitoring and implementation of opportunities to rationalization of energy consumptions. The
evaluation method ensure the evaluation of all components: theory (exame), assessment of collected data
(problem solving report), energy consumption monitoring, (laboratory work) and interpretation of monitoring
results (test).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• deAlmeida, A., Gomes, A., Patrão, C., Ferreira, F., Marques, L., Fonseca, P,. Behnke, R. (2007) – Manual Técnico
de Gestão de Energia, ISR - Universidade de Coimbra.
• Nadel, S., Elliot, N., Greenberg, S. Sheppard, M., de Almeida, A.(2002) – Energy Efficient Motor Systems,
American Council for an Energy Efficient Economy.

Mapa IX - Planeamento e Produção de Electricidade/ Planning and Production of Electricity
6.2.1.1. Unidade curricular:
Planeamento e Produção de Electricidade/ Planning and Production of Electricity
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Aníbal Traça de Carvalho Almeida - T:45; PL:15
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):
Os alunos devem ficar a conhecer os aspectos fundamentais da produção e planeamento de energia eléctrica,
e os aspectos que condicionam essa actividade, com particular ênfase nas novas tecnologias de conversão.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students should know the fundamentals of planning and production of electricity, and the aspects that influence
this activity, with particular emphasis on new conversion technologies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Recursos energéticos.
Planeamento energético
Energia hidroeléctrica
Energia eólica
Energia solar fotovoltaica e térmica
Energia dos oceanos
Energia geotérmica e energia da biomassa.
Produção de energia eléctrica com base em combustíveis fósseis
Energia nuclear.
Geração distribuída
6.2.1.5. Syllabus:
Energy resources.
Energy planning
Hydropower
Wind power
Solar photovoltaic and thermal energy
Oceans energy
Geothermal and biomass energy.
Electricity generation based on fossil fuels
Nuclear energy.
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Nuclear energy.
Distributed generation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático começar por abordar os recursos energéticos no geral, para depois incidir sobre
todas as principais formas de produção de energia eléctrica, quer recorrendo a combustíveis fosseis, quer
renováveis ou nuclear, permitindo aos alunos adquirir conhecimento sobre os principais aspectos que
condicionam a produção e planeamento de energia eléctrica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus begins by addressing the energy resources in general and then focus on all major forms of
electricity generation, whether using fossil fuels, renewables or nuclear, ensuring that the students can acquire
knowledge of the main aspects that affect the production and planning of electricity.
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 laboratoriais para clarificação e para aplicação dos conceitos apresentados nas aulas teóricas.
A avaliação consiste em:
- Trabalho de investigação(35%);
- Exame (65%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories.
Laboratory classes for clarification and application of concepts presented in the theoretical classes.
Evaluation consists of :
- Research work(35%)
- Exam (65%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem oferecer tanto a base teórica da produção e planeamento da energia
eléctrica como a aplicação dos conceitos. O método de avaliação permite avaliar todas as componentes:
teórica (exame) e capacidade de aplicação dos conceitos (trabalho de investigação).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies offer both the theory for the planning and production of electrical energy as the
application of concepts. The evaluation method allows the evaluation of all components: theoretical (exam) and
ability to apply concepts (research work).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• de Almeida, A., Moura, P. (2006) – Apontamentos de Planeamento e Produção de Electricidade, DEEC-FCTUC.
• Seifi, H., Sepasian,. (2011) – Electric Power System Planning -Issues, Algorithms and Solutions, Springer.
• Freris, L., Infield, D.(2008) –Renewable Energy in Power Systems, Wiley.
• Sullivan, R.(1997) –Power System Planning, McGraw-Hill.

Mapa IX - Sistemas de Energia Eléctrica II / Electric Energy Systems II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Energia Eléctrica II / Electric Energy Systems II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro Filipe Peixoto Cardoso de Oliveira Gomes - T:30; TP:30

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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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 conceitos, princípios e teorias que permitem explicar, compreender e prever o
funcionamento estável e fiável dos sistemas de energia eléctrica. No final da unidade curricular os alunos
deverão ser capazes de, nomeadamente: compreender os fundamentos dos fenómenos transitórios e o
comportamento dinâmico dos geradores nos sistemas de energia eléctrica; conhecer e aplicar métodos de
análise e de resolução de problemas associados aos fenómenos transitórios; compreender os aspectos
ligados à fiabilidade dos sistemas de energia nas vertentes de produção, transporte e distribuição; conhecer os
indicadores de fiabilidade; adquirir competências em análise e síntese, comunicação, resolução de problemas,
análise crítica e aprendizagem autónoma.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students the concepts, principles and theories required to understand, explain and predict the
stable and reliable functioning of power systems in a stable and reliable way. At the end of semester students
should be able namely: To understand the transients and dynamics of power generators; To understand
reliability issues in generation transmission and distribution systems; To acquire competencies in synthesis
and analysis, communication, problems solving, critical analysis and reasoning, autonomous learning.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estabilidade Transitória.
Fiabilidade em Sistemas Electroprodutores.
Fiabilidade em Sistemas Compostos.
Fiabilidade em Sistemas de Distribuição.
Índices de fiabilidade relacionados com a continuidade de serviço.
6.2.1.5. Syllabus:
Transient stability
Reliability in generation systems
Reliability in composite generation and transmission systems
Distribution systems reliability.
Continuity of service indices
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo principal da unidade curricular é que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para
analisar e prever o funcionamento estável e fiável dos sistemas de energia eléctrica, bem como saberem quais
os indicadores de fiabilidade das diferentes funções do sistema: geração, transporte e distribuição. Assim, com
o primeiro grande tópico a ser leccionado pretende-se fornecer os fundamentos dos fenómenos transitórios e
do comportamento dinâmico dos geradores nos sistemas de energia elécrica. Os restantes tópicos abordam a
questão da fiabilidade nas suas diferentes vertentes sem cada uma das funções dos sistemas de energia
eléctica: geração, transporte e distribuição.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main goal is to provide the students the concepts, principles and theories required to understand, explain
and predict the stable and reliable functioning of power systems. Thus, the first topic focuses on stability issues
while the following topics focus on reliability issues.
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 exercícios práticos elementares que concretizem o interesse prático da
matéria.
Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam alguns
exercício, que exijam a conjugação de conceitos teóricos distintos e promovam o raciocínio crítico face a
problemas mais complexos.
A avaliação consiste na resolução de exercícios práticos e em mini-testes frequentes, que promovam a
aprendizagem contínua, e exame final, cada item com um peso de 50% no resultado final. Na avaliação,
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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.
Theoretical-practical classes where the students, supervised by the professor, solve exercises, which require
the combination of different theoretical concepts and promote critical reasoning in the presence of more
complex problems. The use of adequate software tools will be stimulated.
Evaluation consists of solving problems and regular mini-tests, promoting continuous learning, and a 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.
O recurso a ferramentas de simulação será uma mais-valia essencial no método de ensino ao promover a
capacidade de análise e de raciocínio crítico. Este método cria as condições para que os alunos adquiram
competências em aprendizagem autónoma.
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.
The use of simulation tools allow to more accurately reproduce the physical phenomena that occur in power
systems and will play a key role in the teaching method contributing for improving the analysis capability and
critical reasoning of students. This method builds up in the students competencies in autonomous learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Grainger, J., W. Stevenson, JR. Power System Analysis, MacGraw Hill, 1994.
Billinton, R., R. Aflan., Reliability Evaluation of Power Systems, Plenum Press, 1996.
Machowski, J., J. W. Bialek, J. R. Bumby, Power System Dynamics and Stability, John Wiley & Sons, 1997.
Weedy, B. M., B. J. Cory, Electric Power Systems, 4ª Edition, John Wiley & Sons, 1998.
Brown, Richard E., Electric Power Distribution Reliability, Marcel Dekker, Inc., 2002.

Mapa IX - Técnicas de Alta Tensão e Proteções / High Voltage Techniques and Protection Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Alta Tensão e Proteções / High Voltage Techniques and Protection Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Humberto Manuel Matos Jorge - T:30; TP:30
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):
Os alunos devem ficar com capacidades para desenvolver potencialidades e capacidades no domínio da Alta
Tensão.
Obter os conhecimentos adequados para a compreensão dos fenómenos associados ao desenvolvimento de
sobretensões nos sistemas de energia elétricos, de origem externa (devidos a descargas atmosféricas) e
interna (devidas à modificação da topologia da rede), à propagação das sobretensões em Linhas, à influência
eletromagnética associada ao EMTP, bem como associados aos sistemas de proteção primária e secundárias
de redes elétricas.
Dominar o suporte matemático para análise de curto-circuitos simétricos e assimétricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students must stay with capabilities to develop potentialities and capacities in the field of high voltage. Obtain
the appropriate knowledge to the understanding of the phenomena associated with the development of
overvoltage on lines, the electromagnetic effect associated with the EMTP, as well as associated to primary and
secondary protection systems in grids.
To have a good knowledge of the mathematical support for the analysis of symmetrical and asymmetrical
faults.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Análise de curto-circuitos: curto-circuitos simétricos e assimétricos.
Sobretensões de origem atmosféricas: Parâmetros elétricos da descarga. Solicitações aplicadas a uma Linha
atingida por uma descarga (caso de linha com ou sem cabo de guarda). Propagação de sobretensões em
Linhas: Descontinuidades elétricas e sua influência na propagação.
Sobretensões com origem interna: Sobretensões de manobra; tensões transitórias de restabelecimento.
Proteção de sobretensões: Primárias (para-raios, gaiola de Faraday); descarregadores de sobretensões.
Sistemas de proteção de redes elétricas.
6.2.1.5. Syllabus:
Fault Analysis: Symmetrical and unsymmetrical faults.
Overvoltage of external origin (atmospheric discharge, lightning). Electric parameters of atmospheric discharge.
Effort apply to a line affected by an atmospheric discharge (case of line with or without guard wire)
Overvoltage propagation in lines. Electrical discontinuity and his influence in the propagation.
Overvoltage of internal origin. Switching overvoltage; transient voltages in restoration.
Primary protections (lightning conductor, Faraday cage); overvoltage discharger.
Power systems protection of grids
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático aborda assuntos relacionados com o domínio da Alta Tensão (falhas, descargas
atmosféricas nas linhas, sobretensões e os sistemas de proteção), fornecendo a informação necessária para
permitir a identificação dos fenómenos em redes de alta tensão e de perceber o funcionamento dos sistemas
de proteção de modo a reduzir as consequências dos efeitos produzidos.
O objetivo principal da unidade curricular é que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para
desenvolver potencialidades e capacidades no domínio da Alta Tensão serem capazes de compreender os
fenómenos associados à ocorrência de defeitos nos sistemas de Alta tensão.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus deals with issues related to the field of High Voltage (faults, atmospheric discharges in lines,
power surges and the protection systems), providing the information necessary to enable the identification of
the phenomena in networks of high-voltage and understand the operation of the systems of protection to reduce
the consequences of the effects produced.
The main objective is that students acquire the knowledge needed to develop potentialities and capacities in the
field of High Voltage being able to understand the phenomena associated with the occurrence of faults in the
systems of high voltage.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funciona com aulas do tipo magistral com exposição teóricas das matérias que constam
do programa. Sempre que seja conveniente para a clarificação dos conceitos apresentados na exposição
teórica serão resolvidos problemas teórico-práticos.
Estão previstas visitas técnicas a instalações de elétricas de alta tensão dos sistemas de transporte e
distribuição
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Avaliação de Frequência: Testes de frequência (até 70%); Trabalho em grupo (até 40%)
Avaliação em exame final (Normal ou Recurso): Exame escrito (até 75%);
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit works with master classes with theoretical exposure of the subjects listed in the syllabus. Whenever
appropriate to clarify the theoretical concepts presented in the theoretical exhibition will be solved practical
problems.
It is planned technical visits to facilities of high voltage installations of transmission and distribution systems.
Continuous assessment: Tests (until 70%); Group work (until 40%)
Final exam: Exam (until 75%);
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 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.
O recurso a ferramentas de simulação será uma mais-valia essencial no método de ensino ao promover a
capacidade de análise e de raciocínio crítico. Este método cria as condições para que os alunos adquiram
competências em aprendizagem autónoma.
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 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.
The use of simulation tools allow to more accurately reproduce the physical phenomena that occur in power
systems and will play a key role in the teaching method contributing for improving the analysis capability and
critical reasoning of students. This method builds up in the students competencies in autonomous learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Grainger, J., W. Stevenson, JR. (1994) – Power Systems Analysis, McGraw-Hill.
• Manuel Delgado (2011) – Proteção das redes elétricas de distribuição, transporte e interligação –
Fundamentos e aplicações práticas, Publindústia.
• José Pedro Sucena Paiva (2011) – Redes de Energia Elétrica: Uma Análise Sistemática, IST Press, 3ª Edição.
• Jorge, Humberto (2012) – Diapositivos das aulas teóricas de Técnicas de Alta Tensão e Proteções, DECCFCTUC.

Mapa IX - Máquinas Eléctricas I / Electric Machines I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Máquinas Eléctricas I / Electric Machines I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Ângelo da Cruz - T:45; PL:45
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):
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos adquiram competências nos seguintes âmbitos: (i) transformadores trifásicos, em
particular no que se refere aos seus regimes de funcionamento assimétricos; transformadores de medida e de
protecção; transformadores especiais; (ii) máquinas assíncronas (Teoria Clássica): princípio de
funcionamento; características de funcionamento em regime permanente; selecção e aplicação das mesmas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Is intended that students acquire skills in the following topics: (i) Three-phase power transformers, especially
under asymmetric regimes, measure and protection transformers, special transformers; (ii) asynchronous
machines (classic theory): principle of operation; steady-state operation and performance; selection and their
application.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I - Transformadores Trifásicos: esquema equivalente e ensaios económicos; saturação e corrente de
excitação; índices horários; paralelo de transformadores; cargas desequilibradas; regimes anormais de
funcionamento; enrolamentos terciários; bancos de transformadores. Transformadores Especiais:
autotransformadores; transformadores de medida e de protecção (corrente e tensão).
Módulo II - Máquinas Assíncronas (Teoria Clássica): tipos de enrolamento; distribuição de força magnetomotriz
e tensões induzidas; campo girante; configurações rotóricas; esquema equivalente; ensaios económicos;
características de funcionamento em regime permanente - binário electromagnético, potência útil, rendimento e
compensação do factor de potência, diagrama do círculo; efeitos da resistência rotórica; modos de
funcionamento (motor, gerador, travão). Critérios de selecção e aplicação. Classes de serviço, factor de
serviço. Classes de isolamento.
6.2.1.5. Syllabus:
Part I - Three-phase transformers: equivalent circuit and no-load and short-circuit tests; magnetic saturation
and excitation current; phase shift between primary and secondary quantities; parallel operation of
transformers; asymmetrical operation of three-phase transformers; abnormal regimes in transformers; tertiary
windings; bank of single-phase transformers. Special transformers: autotransformers; instrumentation
transformers (voltage and current transformers).
Part II - Asynchronous machines (Classical theory): types of windings; distribution of the magnetomotive force
and induced voltages; rotating field; rotor configuration; equivalent circuit; no-load and blocked-rotor tests;
induction machine steady-state – electromagnetic torque, mechanical power, efficiency and power factor
correction, circle diagram; effects of rotor resistance on the performance of the machine; operating modes.
Selection and applications. Service classes and service factor. Isolation class.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo um dos principais objectivos da unidade curricular que os alunos adquiram conhecimentos sobre
transformadores trifásicos, de medida e de protecção, e autotransformadores, a primeira parte da matéria visa
o estudo detalhado dos transformadores trifásicos nos seus diversos regimes de funcionamento, simétricos e
assimétricos, bem como o estudo dos transformadores de medida e de protecção, para além dos
autotransformadores. O outro objectivo principal desta unidade curricular visa a introdução ao estudo das
máquinas eléctricas rotativas, em concreto às máquinas de indução trifásicas, numa perspectiva da teoria
clássica. Deste modo, a segunda parte do conteúdo programático aborda em detalhe todos os aspectos
construtivos deste tipo de motor, o seu princípio de funcionamento e métodos de análise, por forma a que o
aluno possua ferramentas analíticas que lhe permitam avaliar o comportamento deste tipo de máquina
eléctrica nas mais variadas situações de funcionamento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being one of the main aims of this curricular unit that students acquire knowledge about three-phase power
transformers, measurement and protection transformers and also autotransformers, the first part of the
syllabus addresses the study in detail of three-phase transformers, under different operating conditions,
symmetric and asymmetric operation, as well as the study of measurement and protection transformers and
also autotransformers. The other main goal of this unit aims the introduction to the study of rotating electric
machines, with emphasis on the three-phase induction machine, in the perspective of the classical theory of
electric machines. Hence, the second part of the syllabus is entirely devoted to the details related to the
construction of three-phase induction machines, their working principle and analysis methods, so that the
student is provided with the analytical tools that will allow him to evaluate the behavior of these machines in a
variety of operating conditions.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais sobre a matéria
leccionada. Para além dos aspectos teóricos, estas aulas incluem ainda a resolução de exercícios teóricopráticos que ilustram a aplicação dos conceitos teóricos a situações reais do mundo da engenharia, exigindo a
conjugação de conceitos teóricos distintos e promovendo ainda o espírito crítico face a problemas mais
complexos. Aulas laboratoriais para efectuar uma validação experimental da maioria dos conceitos teóricos
abordados na unidade curricular.
Avaliação: realização de dois testes intercalares durante o semestre, cada um deles com um peso de 7.5
valores na classificação final, em conjugação com um teste laboratorial, com um peso de 5 valores. Em
alternativa aos testes intercalares, o aluno poderá efectuar um exame final, cotado para 15 valores, sendo o
mesmo dividido em duas partes, cada uma delas correspondendo à matéria sujeita a avaliação nos dois testes
intercalares.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories about the topics covered in the curricular unit. Besides the theoretical aspects, these
classes include the resolution of problems and exercises that illustrate the practical interest of the topics
covered and exemplify its application to real cases in the engineering world. Laboratory classes allow the
student to validate the majority of the theoretical concepts addressed in the unit.
The evaluation consists of two midterm tests, with a weight of 7.5 val each in the final grade, plus a laboratory
test with a weight of 5 val. Alternatively, the midterm tests can be replaced by a final exam, with a weight of 15
val., being this exam divided into two parts whose contents correspond to the topics evaluated in the two
midterm tests.
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 adoptado procuram envolver os alunos no processo de aprendizagem e na
sua valorização pessoal, e assim levar ao desenvolvimento das suas competências técnicas específicas e
pessoais.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias leccionadas 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 e em
aplicar na prática os conhecimentos.
Nas aulas laboratoriais, com a montagem dos trabalhos práticos e a realização de diversos ensaios
experimentais, procura-se que o aluno valide os conhecimentos teóricos adquiridos anteriormente, que se
familiarize com os equipamentos que mais tarde irá manter e operar num contexto industrial e que desenvolva
a sua destreza física no manuseamento e operação quer de equipamentos de medida diversos quer das
máquinas objecto de estudo. Procura-se ainda fomentar o espírito crítico para interpretar eventuais
discrepâncias entre resultados previstos teoricamente e resultados experimentais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted are aimed at engaging students in the learning process and in their
personal development, and thus lead to the development of technical and personal skills.
With the knowledge and comprehension of the topics covered 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 and applying in practice the theoretical knowledge.
In the laboratory classes, with the assembly of the laboratory setup and by performing numerous experimental
tests, it is intended that students are able to validate the theoretical concepts learned before, to get acquainted
with the equipments that they will later on install and maintain in an industrial context and that students improve
their experimental skills in handling measurement equipment and equipments of different nature. Finally, it is
intended to foster critical thinking in students by motivating them to analyze eventual discrepancies between
results predicted theoretically and real data.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
S. Chapman (2012), Electric Machinery Fundamentals, 5th edition, McGraw-Hill, New York.
A. Fitzgerald, C. Kingsley, S. Umans (2003), Electric Machinery, 6th edition, McGraw-Hill, New York.
Enrique Ras (1977), Transformadores de potência de medida e de protecção, Livraria Almedina, Coimbra.

Mapa IX - Introdução aos Accionamentos Eléctricos / Introduction to Electric Drives
6.2.1.1. Unidade curricular:
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Introdução aos Accionamentos Eléctricos / Introduction to Electric Drives
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Ângelo da Cruz - T:45; PL:45
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):
Apresentação dos fundamentos teóricos subjacentes à teoria generalizada das máquinas eléctricas e
aplicação da mesma ao estudo dos sistemas de controlo de velocidade das máquinas eléctricas. Introdução
dos conceitos básicos da variação de velocidade/posição dos motores eléctricos usados na indústria na
actualidade. Por último, pretende-se ainda que o aluno adquira uma visão transversal/integradora dos
conhecimentos associados à área das máquinas eléctricas e da electrónica de potência.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Presentation of the theoretical concepts underlying the generalized theory of electric machines and its
application to the speed control of electric machines. Introduction to the basic concepts of speed/position
control of the electric motors used in industry nowadays. Lastly, another goal is that students get a
transversal/integrated view of different knowledge associated to the fields of electric machines and power
electronics.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos básicos sobre accionamentos eléctricos: componentes constituintes dos mesmos e estudo da sua
componente mecânica. Tipos de cargas mecânicas, equação de movimento, caixas de velocidades e redução
do momento de inércia da carga ao veio do motor.
Teoria generalizada das máquinas eléctricas: fasor espacial - definição e propriedades básicas; equações de
tensão, fluxo, potência e binário das máquinas síncronas e assíncronas usando fasores espaciais; mudanças
de referencial; Transformada alfa-beta-zero e Vector de Park.
Variação de velocidade e controlo escalar: funcionamento dos motores assíncronos a frequência variável;
métodos de variação de velocidade da máquina de indução; arrancadores suaves; controlo escalar.
Controlo vectorial: fundamentos de controlo vectorial; controlo por orientação do campo rotórico (RFOC) de um
motor de indução trifásico; controlo directo de binário (DTC) de um motor de indução trifásico; RFOC e DTC do
motor síncrono de ímanes permanentes (PMSM).
6.2.1.5. Syllabus:
Basic concepts about electric drives: main components and study of the mechanical part of a drive. Types of
mechanical loads, equation of motion, gearboxes and reduction of the moment of inertia to the motor shaft.
Generalized theory of electric machines: space phasor – definition and basic properties; equations of voltage,
flux, power and torque of synchronous and asynchronous machines using space phasors; reference frame
transformations; alfa-beta-zero Transformation; Park’s Vector.
Speed control and scalar control: operation of asynchronous motors at variable frequency; methods of speed
control of three-phase induction machines; soft-starters; scalar control.
Vector control: fundamentals of vector control; rotor field oriented control (RFOC) of a three-phase induction
motor; direct torque control (DTC) of a three-phase induction motor; RFOC and DTC of a permanent magnet
synchronous motor (PMSM).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o principal objectivo desta unidade curricular o estudo dos sistemas de variação de velocidade de
motores síncronos e assíncronos, o programa começa com o estudo da parte mecânica de um accionamento
eléctrico (Módulo I), passando de seguida para o estudo da teoria generalizada das máquinas eléctricas
(Módulo II), a qual fornece as ferramentas teóricas necessárias para perceber e implementar um sistema de
variação de velocidade de um accionamento eléctrico actual, baseado em controlo vectorial. De seguida são
abordadas as estratégias de variação de velocidade mais clássicas (Módulo III), nomeadamente aquelas
baseadas no controlo V/f, passando-se de seguida para as estratégias de variação de velocidade mais
avançadas, nomeadamente aquelas que se baseiam no RFOC e DTC (Módulo IV).
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being the main goal of this curricular unit the study of the speed control of synchronous and asynchronous
motors,
the syllabus starts with the analysis of the mechanical part of an electric drive (Part I), moving afterwards to the
study of the generalized theory of electric machines (Part II) which will provided the analytic tools needed to fully
understand and giving the capacity to implement in practice the control system of a modern electric drive based
on vector control. Afterwards, the study continues with the classic approaches of speed control (Part III), with
special emphasis on the V/f control strategy, followed by the study of more advanced control strategies such as
RFOC and DTC (Part IV).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais sobre a matéria
leccionada. Para além dos aspectos teóricos, estas aulas incluem ainda a resolução de exercícios teóricopráticos que ilustram a aplicação dos conceitos teóricos a situações reais do mundo da engenharia, exigindo a
conjugação de conceitos teóricos distintos e promovendo ainda o espírito crítico face a problemas mais
complexos. Aulas laboratoriais para efectuar uma validação experimental da maioria dos conceitos teóricos
abordados na unidade curricular.
A avaliação consiste na realização de dois testes intercalares durante o semestre, cada um deles com um peso
de 7.5 valores na classificação final, e um teste laboratorial, com um peso de 5 valores. Em alternativa aos
testes intercalares, o aluno poderá efectuar um exame final, cotado para 15 valores, sendo o mesmo dividido
em duas partes, cada uma delas correspondendo à matéria sujeita a avaliação nos dois testes intercalares.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories about the topics covered in the curricular unit. Besides the theoretical aspects, these
classes include the resolution of problems and exercises that illustrate the practical interest of the topics
covered and exemplify its application to real cases in the engineering world.
Laboratory classes allow the student to validate the majority of the theoretical concepts addressed in the unit.
Evaluation consists of two midterm tests, with a weight of 7.5 val each in the final grade, plus a laboratory test
with a weight of 5 val. Alternatively, the midterm tests can be replaced by a final exam, with a weight of 15 val.,
being this exam divided into two parts whose contents correspond to the topics evaluated in the two midterm
tests.
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 adoptado procuram envolver os alunos no processo de aprendizagem e na
sua valorização pessoal, e assim levar ao desenvolvimento das suas competências técnicas específicas e
pessoais.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias leccionadas 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 e em
aplicar na prática os conhecimentos.
Nas aulas laboratoriais, com a montagem dos trabalhos práticos e a realização de diversos ensaios
experimentais, procura-se que o aluno valide os conhecimentos teóricos adquiridos anteriormente. Procura-se
ainda fomentar o espírito crítico para interpretar eventuais discrepâncias entre resultados previstos
teoricamente e resultados experimentais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted are aimed at engaging students in the learning process and in their
personal development, and thus lead to the development of technical and personal skills.
With the knowledge and comprehension of the topics covered 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 and applying in practice the theoretical knowledge.
In the laboratory classes, with the assembly of the laboratory setup and by performing numerous experimental
tests, it is intended that students validate the theoretical concepts learned before. Finally, it is intended to foster
critical thinking in students by motivating them to analyze eventual discrepancies between results predicted
theoretically and real data.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
P. Vas (1998), Sensorless Vector and Direct Torque Control, Oxford University Press, New York.
I. Boldea, S. A. Nasar (2006), Electric Drives, 2nd edition, CRC Press, Boca Raton, 2006.
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W. Leonhard (2001), Control of Electric Drives, 3rd edition, Springer-Verlag, New York.

Mapa IX - Projetos de Instalações Elétricas / Electrical Installations Design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projetos de Instalações Elétricas / Electrical Installations Design
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Humberto Manuel Matos Jorge - T:30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pascoal Martins Faisca: TP:60
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pascoal Martins Faisca: TP:60
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Demonstrar conhecimento das regras e regulamentos aplicáveis ao projeto de instalações elétricas diversas.
Dimensionar e projetar sistemas e instalações elétricas.
Ficar com competências para adotar uma abordagem sistemática aos problemas com base em conhecimento
técnico-científico geral e aplicado.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Demonstrate knowledge of the rules and regulations applicable to the design of electrical installation in general.
To sketch and plan systems and electrical installation.
Stay with skills to adopt a systematic approach to the problems based in technical and scientific knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Organização de projetos de instalações elétricas tendo em conta o enquadramento legal.
Estudo da regulamentação e normas aplicáveis ao projeto de instalações elétricas.
Projecto de iluminação com recurso a software de simulação para os cálculos luminotécnicos.
Projecto das infraestruturas elétricas de instalações industriais e de edifícios de serviços e de habitação.
Projecto dos sistemas de proteção contra sobrecargas e descargas atmosféricas.
Noções sobre higiene e segurança no trabalho.
6.2.1.5. Syllabus:
Project organization takes into account the legal context.
Study of the regulation and standards applicable to electrical project.
Project of electrical substructure of industrial installation and of buildings of service and housing.
Project of protection system against overloads and atmospheric discharge
Project of lighting with simulation software for lighting calculations
Notions about safety and hygiene at work.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo principal da unidade curricular é que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para aplicar
as regras e regulamentos ao projeto de instalações elétricas, bem como conhecimento técnico-científico geral
e aplicado para ter uma abordagem sistemática aos problemas.
Assim, como primeiro grande tópico pretende-se aplicação da regulamentação e normas em vigor. Os
restantes tópicos são relacionados com a abordagem ao projeto usando exemplos concretos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main objective is that students acquire the knowledge needed to apply the rules and regulations to the
project of electrical installations, as well as technical-scientific knowledge general and applied to have a
systematic approach to the problems.
Thus, as the first great topic intended to application of regulations and standards in ruling. The remaining topics
are related to the approach to the project using concrete examples.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funciona com aulas do tipo magistral com exposição teóricas das matérias que constam
do programa e aulas teórico-práticas de acompanhamento à realização de trabalho em grupo.
Avaliação de Frequência: Um teste final de frequência (até 50%); Mini-testes realizados durante as aulas
teóricas (até 20%); Trabalhos de grupo (50%).
Avaliação em exame final (Normal ou Recurso): Exame escrito (até 60%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit works with master classes with theoretical exposure of the subjects listed in the syllabus and
classroom theoretical-practical monitoring the achievement of group work.
Continuous Assessment: One final test (until 50%); Mini-tests carried out in the final of lesson (until 20%), Work
group. (until 50%).
Final exam: Written examination (until 60%).
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 práticos,
constituídos por componentes de projeto elétrico, resolvidos pelos alunos nas aulas práticas estão criadas as
condições para o desenvolvimento das competências em resolver problemas de projeto, em raciocínio crítico,
em aplicar na prática os conhecimentos teóricos.
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 strategy and the teaching method adopted attempt to involve the students in the learning process and in
their personal development, and thus lead to the development, in addition to specific technical skills, some
generic competences of instrumental nature, personal and systemic.
With the knowledge and understanding of the matter given in theoretical classes and practical exercises,
consisting of components for electrical design, solved by the students in the practical classes are created the
conditions for the development of skills in solving design problems, in critical thinking, in implementing in
practice the theoretical knowledge.
The treatment, the interpretation of the results and the writing of reports create the conditions for students to
acquire skills in independent learning and in written communication
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa tensão (RTIEBT), DL 226/2005, de 28 de Dezembro e
Portaria 949-A/2006 de 11 de Novembro, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2006.
• Josué Lima Morais, José M. Gomes Pereira (2006) “Guia Técnico das Instalações Elétricas”, Edição Certiel,
ISBN-10:972-95180-3-3.
• Jorge, Humberto (2012) – Diapositivos das aulas teóricas de Qualidade de Serviço de Energia, DECC-FCTUC.

Mapa IX - Fundamentos de Sistemas de Comunicação /Fundamentals of Communication Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Sistemas de Comunicação /Fundamentals of Communication Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Fernandes Craveirinha - T:45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rita Cristina Girão Coelho da Silva: PL:15
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rita Cristina Girão Coelho da Silva: PL:15
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo central é a aprendizagem de forma unificada dos conceitos, princípios fundamentais e modelos
matemáticos de suporte da teoria dos sistemas de telecomunicação tendo em vista criar competências
relativas à análise, estratégias de dimensionamento e medição de características essenciais de alguns desses
sistemas. Serão abordados, nesta perspectiva, em termos introdutórios, os principais tipos de modulação
analógica e digital, as limitações essenciais do processo de transmissão, e, com detalhe, as técnicas de
modulação analógica e suas aplicações na radiodifusão de som e TV, os modelos matemáticos básicos de
sinais aleatórios estacionários, os modelos do ruído e o espalhamento espectral directo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The central objective is a unifying learning process focused on concepts, fundamental principles and
mathematical models supporting the theory of communication systems aiming at creating competencies of
analysis, design strategies and measurement of essential parameters of communication systems. The
fundamentals of the main types of analog and digital modulation will be introduced in that perspective, as well as
the basic limitations of the transmission process and, in detail,analog modulation techniques with application to
sound and TV broadcasting and the fundamental mathematical models of stationary random signals, noise and
direct spread spectrum.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução aos Sistemas de Comunicação Analógica e Digital: conceitos básicos e tipos de modulação
analógica e digital. Introduçao à Teoria da Informação; fontes discretas de sinal - conceitos básicos de teoria da
informação e codificação de fonte. Exemplos de Aplicação da Análise de Fourier em Sistemas de Comunicação.
Sinais Aleatórios e Ruído – propriedades e modelos matemáticos; ruído térmico e ruído em
semicondutores.Técnicas de Modulação Analógica Linear; análise no tempo e espectral e arquiteturas básicas
dos transmissores e receptores. Técnicas de Modulação Analógica Exponencial – análise no tempo, espectral e
arquiteturas básicas de transmissores e receptores; Princípios de Multiplexação(FDM, TDM, CDMA,
modulação por portadoras em quadratura); Exemplos e princípios de aplicação em difusão de rádio e TV. O
Ruído nos Sistemas de Modulação Analógica. Princípio de Transmissão por Espalhamento Espectral.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Analogand Digital CommunicationSystems: basic concepts; basic architectures and types of
analog and digital modulation. Introduction to InformationTheory: basic concepts and discrete source coding.
Examples of Application of Fourier Analysis in Communication Systems. Random signals and Noise; properties
and basic mathematical models; thermal noise; noise in semiconductors. Linear Modulation techniques – time
and spectral analysis and basic architectures of transmitters and receivers. Exponential Modulation
techniques: time and spectral analysis and basic architectures. Multiplexing Principles (FDM, TDM, CDMA,
quadrature carrier modulation); Examples and principles of application to radio and TV broadcasting. Noise in
analog/CW modulation systems. Principle of Spread Spectrum transmission.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os 2 primeirosgrandes tópicosfornecem os conceitos básicos sobre sistemas de comunicação/modulação
analógica e digital. Em segundo lugar os modelos matemáticos de suporte e os princípios fundamentais de
análise e dimensionamento dos sistemas de telecomunicação,que irão ser ensinados igualmente com recurso
a exemplos teórico-práticos nas aulas teóricas e nas aulas práticas laboratoriais com kits didáticos de
sistemas de comunicação analógica e mathlab(tendo em vista criar competências relativas à análise,
estratégias de dimensionamento e medição de características essenciais de alguns desses sistemas)são
desenvolvidos em detalhe nos 2tópicos seguintes do programa e nos tópicos focados nas Técnicas de
Modulação Linear e Exponencial, nos modelos correlativos eno estudo dos modelos do ruído filtrado bem como
no tópico sobree espalhamento espectral direto e, em geral,nas aplicaçõesde todos estes tópicos no contexto
da análise e dimensionamento dos sistemas de comunicação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The 2 first topics supply basic concepts on the theory of analog and digital communication systems. Secondly
the mathematical models of support and the fundamental principles of analysis and design of communication
systems- which will also be taught by recurring to application models/problems discussed in the theoretical
classes and in the practical laboratory classes, using didactic kits of analog communication systems and
mathlab - having in mind to create competencies regarding the analysis, dimensioning strategies and
measurement of essential features of some of these systems – will be developed in the two following topics of
the syllabus and in the topics concerned with the study of linear and exponential modulation techniques, in the
correlative mathematical models, in the study of models of filtered noise as well as in the topic on direct spread
spectrum and, in general, in the applications of all these topics in the context of analysis and design of
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communication systems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e modelos
matemáticosrelevantes e com resolução de alguns exercícios que concretizem e exemplifiquem a aplicação
das matérias leccionadas a arquiteturas básicas de sistemas.Perguntas aos alunos serão utilizadas
pontualmente para melhor os envolver na aprendizagem e detetar dificuldades de base.Aulas laboratoriais com
observação de sinais e medições de parâmetros fundamentais detransmissores/receptoresanalógicos (em kits
electrónicos) e commathlab.
A avaliação normal é de tipo contínua, com 2 mini-testes (peso 40%),um teste final (peso 35%) e avaliação dos
trabalhos práticos obrigatórios (peso 25%). Existe ainda um exame integrado de recurso para quem não
conseguiu aproveitamento nostestes.Na avaliaçãopretende-se focar, tanto os conceitos teóricos como a
capacidade para especificar modelos de sistemas de comunicação e resolver problemas fundamentais de
análise/dimensionamento.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes involving detailed presentation of concepts, principles and relevant mathematical models
and resolution of some problems enabling the application of the lectured subjects to basic system architectures
to be illustrated. From time to time students will be asked to answer questions for greater involvement in the
teaching process and detection of basic difficulties. Practical classes with observation of signals and basic
parameter measurements in analog transmitters/receivers (in electronic kits) and with mathlab. Standard
evaluation is continuous with 2 mini-tests (40% weight), a final test (35% weight) and evaluation of obligatory
laboratorial works (25% weight). There is also a final chance integrated exam for those who did not succeed in
the tests. The evaluation is focused both on theoretical concepts and on the ability to specify communication
systems models and solve fundamental problems of analysis/design.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino adotados e a metodologia subjacente procuram envolver os alunos no processo de
aprendizagem nas suas diferentes vertentes procurando levar ao desenvolvimento, para além de
competências científicas e técnicas específicas, de algumas competências genéricas, de natureza
instrumental, importantes num curso universitário em ciências de engenharia de telecomunicações e também
de natureza mais pessoal/profissional.
Assim, com o conhecimento e a compreensão relativos às matérias lecionadas nas aulas teóricas e os
exercícios de aplicação bem como com os trabalhos práticos procura criar-se as condições para o
desenvolvimento de competênciasintelectuais relativas à compreensão profundae aplicação dos conceitos,
princípios fundamentais e modelos lógico-matemáticos de suporte da teoria dos sistemas de
telecomunicaçãotendo também em vista criar - em interação dialética com aquelas - competências relativas à
análise, estratégias de dimensionamento e medição de características essenciais de sistemas. Mais ainda, e
no plano pessoal/profissional procura-se fomentar a capacidade de raciocínio crítico sobre limitações
fundamentais dos sistemas e abordagens à sua superação.
Por outro lado, nas aulas laboratoriais, com a realização dos ensaios que permitem visualizar e analisar
características essenciais de alguns sistemas, procura-se igualmente familiarizar os alunos com
instrumentação electrónica básicade análise/medida de sinais e sistemas de comunicação. Finalmente a
preparação dos trabalhos práticos e o tratamento, interpretação dos resultados e escrita de pequenos
relatórios criam igualmente 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 methods and the underlying methodology seek to involve the students in the learning process in its
different dimensions, aiming at the development of competencies not only of specific scientific and technical
nature but also some generic competencies of instrumental nature, important in a university course in
communication engineering science, as well as of a more personal/professional nature. Hence the knowledge
and comprehension regarding the subjects presented in the theoretical classes and the application problems
aim at creating the conditions for the development of the intellectual competences concerning a deep
understanding of the concepts, fundamental principles and logic-mathematical models of support of
communication systems theory and its applications, also having in mind to foster – in dialectic interaction with
those competencies – competencies concerning the analysis, design strategies and measurement of essential
features of the systems. Furthermore in a personal/professional plan one will seek to foster critical reasoning
on fundamental limitations of different types of systems and approaches to surpass them.
Moreover, the performing of experiments in the practical lab classes, enabling the essential features of some
systems to be visualized and analysed, also seeks to familiarise the students with basic electronic instruments
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of signal and system analysis/measurement. Finally the preparation of the lab works and the treatment and
interpretation of the results and the writing of small reports equally create conditions for the students to acquire
competencies in autonomous learning and in written communication.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Principal:
A. Bruce Carlson, P Crilly.,"Communication Systems", Ed. McGraw-Hill ( Eds. 2002, 2010);
Recomendada:
- Haykin, S. "Communication Systems", Ed. John Wiley (2001, 2009),
- Shanmugam, K. Sam, "Digital and Analog Communication Systems", Ed. John Wiley
- Schwartz, M., “Information, Transmission, Modulation and Noise, McGraw-Hill. 4ªed. 1990
-Tomasi,Wayne, Electronic Communication Systems – Fundamentals Through Advanced, Ed. Prentice Hall,
2001

Mapa IX - Sistemas de Comunicação Digital/Digital Communication Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Comunicação Digital/Digital Communication Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Fernandes Craveirinha - T:45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rita Cristina Girão Coelho da Silva: PL:15
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rita Cristina Girão Coelho da Silva: PL:15
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo central é a aprendizagem de forma unificada dos conceitos, princípios fundamentais, modelos
matemáticos de suporte e arquiteturas básicas dos sistemas de comunicação digitalsejam para sinais
analógicos (envolvendo técnicas de modulação digital de sinais analógicos) sejam para sinais digitais
(envolvendo técnicas de modulação analógica discreta/transmissão digital CW passa-banda) tendo em vista
criar competências relativas à análise, estratégias de dimensionamento e medição de características
essenciais desses sistemas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The central objective is a unifying learning process focused on concepts, fundamental principles, mathematical
models of support and basic architectures of digital communication systems for transmitting analog signals
(involving digital modulation techniques for analog signals) or for transmitting digital signals (involving discrete
analog modulation techniques/bandpass digital CW modulation techniques) aiming at creating competencies of
analysis, design strategies and measurement of essential parameters of these communication systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Modulação Pulsada; modulação PAM digital na banda-base binária e multi-nível; ISI, minimização da BER e
filtros óptimos; pre-codificação de canal; repetidores. Modulação Digital de Sinais Analógicos; Teoria da
amostragem; princípios de quantização e codificação; Técnicas básicas de modulação digital para sinais
analógicos; sistemas PCM, PCM linear; modulação delta (DM, ADM), DPCM, modulação linear preditiva
(LPC);multiplexação TDM. Modulação Analógica Discreta/Técnicas de Modulação Digital Passa-banda –
técnicas de transmissão para sinais digitais, com portadora contínua, por modulação de amplitude (ASK), fase
(PSK) ou frequência (FSK) e suas principais variantes. Sistemas Binários Coerentes; detetores óptimos e de
correlação e introdução aos sistemas não-coerentes. Espalhamento Espectral (DSS) direto com modulação
BPSK e princípios de análise de desempenho dos sistemas CDMA/DSS e espalhamento espectral por saltos na
frequência (FH-SS).
6.2.1.5. Syllabus:
Pulse Modulation; baseband binary and multi-level digital PAM modulation, ISI, minimisation of BER and optimal
filters; channel pre-coding; repeaters. Digital Transmission of Analog Signals; sampling theory; quantizing and
coding principles; PCM Systems; linear PCM, Delta modulation, DPCM, DM, ADM, Linear predictive coding
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coding principles; PCM Systems; linear PCM, Delta modulation, DPCM, DM, ADM, Linear predictive coding
(LPC). TDM multiplexing. Discrete Analog Modulation/Digital CW Modulation Techniques of amplitude (ASK),
phase (PSK) and frequency FSK and their main variants. Coherent Binary Systems (ORK, BPSK and FSK)
optimal and correlation detectors; introduction to non-choerent binary systems. Direct Spread Spectrum with
BPSK modulation. Principles performance analysis of CDMA/DSS systems and Frequency-Hopping Spread
Spectrum.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Ostrês primeirosgrandes tópicosfornecem os conceitos,princípios (envolvendo nomeadamente o cálculo das
larguras de banda, da probabilidade de erro no bit e sua optimização), os modelos matemáticos de suporte e as
arquitecturas dos principais tipos de sistemas de modulação digital.
Em segundo lugar os modelos matemáticos de suporte e os princípios de análise e dimensionamento dos
sistemas de comunicação digital -que irão ser ensinados igualmente com recurso a exemplos teórico-práticos
nas aulas teóricas e nas aulas práticas laboratoriaisusando kits didáticos de modulação digital e mathlab- tendo
em vista criar as competências relativas à análise, estratégias de dimensionamento e medição de
características essenciais de alguns desses sistemas -são desenvolvidos em detalhe não só naqueles três
grandes tópicos mas igualmente nos dois grandes tópicos seguintes (Sistemas Binários Coerentes e
SS/CDMA),considerando assim aplicações na análise e dimensionamento de sistemas típicos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first three great topics supply the concepts, principles (namely involving the calculation of bandwidth and bit
error ratio and their optimisation), the mathematical models of support and the architectures of the main types
of digital communication systems.
Secondly, the mathematical models of support and the principles of analysis and design of digital
communication systems- which will also be taught in the theoretical classes by recurring to application
problems and, in a specific form, in the laboratory classes, using didactic kits of digital modulation and mathlab having in mind to create the competencies regarding the analysis, design strategies and measurement of
essential features of some of these systems– will be developed in in detail not only in those three great topics
but equally in the following two great topics (Coherent Binary Systems and SS/CDMA), thence considering
applications in the context of analysis and design of typical digital communication systems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e modelos
matemáticosrelevantes e com resolução de alguns exercícios que concretizem e exemplifiquem a aplicação
das matérias leccionadas a arquiteturas básicas de sistemas.Perguntas aos alunos serão utilizadas
pontualmente para melhor os envolver na aprendizagem e detetar dificuldades de base.Aulas laboratoriais com
observação de sinais e medições de parâmetros fundamentais desistemas de modulação digital (em kits
electrónicos) e commathlab.
A avaliação normal é de tipo contínua, com 2 mini-testes (peso 40%),um teste final (peso 35%) e avaliação dos
trabalhos práticos obrigatórios (peso 25%). Existe ainda um exame integrado de recurso para quem não
conseguiu aproveitamento nostestes.Na avaliaçãopretende-se focar, tanto os conceitos teóricos como a
capacidade para especificar modelos de sistemas de comunicação e resolver problemas fundamentais de
análise/dimensionamento.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes involving detailed presentation of concepts, principles and relevant mathematical models
and resolution of some problems enabling the application of the lectured subjects to basic system architectures
to be illustrated. From time to time students will be asked to answer questions for greater involvement in the
teaching process and detection of basic difficulties. Practical classes with observation of signals and basic
parameter measurements in digital modulation systems (in electronic kits) and with mathlab. Standard
evaluation is continuous with 2 mini-tests (40% weight), a final test (35% weight) and evaluation of obligatory
laboratorial works (25% weight). There is also a final chance integrated exam for those who did not succeed in
the tests. The evaluation is focused both on theoretical concepts and on the ability to specify communication
systems models and solve fundamental problems of analysis/design.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino adotados e a metodologia subjacente procuram envolver os alunos no processo de
aprendizagem nas suas diferentes vertentes procurando levar ao desenvolvimento, para além de
competências científicas e técnicas específicas sobre sistemas de comunicação digital, de algumas
competências genéricas, de natureza instrumental, importantes num curso universitário em ciências de
engenharia de telecomunicações e também algumas de natureza mais pessoal/profissional.
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Assim, com o conhecimento e a compreensão relativos às matérias lecionadas nas aulas teóricas e os
exercícios de aplicação bem como com os trabalhos práticos procura criar-se as condições para o
desenvolvimento de competênciasintelectuais relativas à compreensão profundae aplicação dos conceitos,
princípios fundamentais e modelos lógico-matemáticos de suporte da teoria dos sistemas de comunicação
digitaltendo também em vista criar - em interação dialética com aquelas - competências relativas à análise,
estratégias de dimensionamento e medição de características essenciais desses sistemas. Mais ainda, e no
plano pessoal/profissional procura-se fomentar a capacidade de raciocínio crítico sobre limitações
fundamentais destes sistemas e abordagens à sua superação.
Por outro lado, nas aulas laboratoriais, com a realização dos ensaios que permitem visualizar e analisar
características essenciais de alguns sistemas típicos de modulação digital, procura-se igualmente familiarizar
os alunos com instrumentação electrónica básicade análise/medida de sinais e sistemas de comunicação
digital. Finalmente a preparação dos trabalhos práticos e o tratamento, interpretação dos resultados e escrita
de pequenos relatórios criam igualmente 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 methods and the underlying methodology seek to involve the students in the learning process in its
different dimensions, aiming at the development of competencies not only of specific scientific and technical
nature but also some generic competencies of instrumental nature, important in a university course in
communication engineering science, as well as some competencies of a more personal/professional nature.
Hence the knowledge and comprehension regarding the subjects presented in the theoretical classes and the
application problems aim at creating the conditions for the development of the intellectual competences
concerning a deep understanding of the concepts, fundamental principles and logic-mathematical models of
support of digital communication systems theory and its applications, also having in mind to foster – in dialectic
interaction with those competencies – competencies concerning the analysis, design strategies and
measurement of essential features of these systems. Furthermore at a personal/professional level one will
seek to foster critical reasoning on fundamental limitations of different types of systems and approaches to
surpass them.
Moreover, the performing of experiments in the practical lab classes, enabling the essential features of some
typical digital modulation systems to be visualized and analysed, also seeks to familiarise the students with
basic electronic instruments of signal and digital communication system analysis/measurement. Finally the
preparation of the lab works and the treatment and interpretation of the results and the writing of small reports
equally create conditions for the students to acquire competencies in autonomous learning and in written
communication.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Principal:
A. Bruce Carlson, P Crilly.,"Communication Systems", Ed. McGraw-Hill ( Eds. 2002, 2010);
Recomendada:
- Haykin, S. "Communication Systems", Ed. John Wiley (2001, 2009),
- J. Proakis, Digital Communications, McGraw-Hill, (2001)
-Tomasi,Wayne, Electronic Communication Systems – Fundamentals Through Advanced, Ed. Prentice Hall,
2001

Mapa IX - Sistemas de Teletráfego/Teletraffic Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Teletráfego/Teletraffic Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Fernandes Craveirinha T:45; PL:15
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):
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O objectivo central é a aprendizagem de forma unificada e sistematizada de conceitos, resultados fundamentais
e modelos matemáticos básicos da teoria dos sistemas de teletráfego (Teoria do Teletráfego), com ênfase nas
aplicações em engenharia do teletráfego, tendo vista criar competências em termos de análise da qualidade de
serviço (QoS) e dimensionamento dos sistemas e redes de telecomunicações, encarados como sistemas
estocásticos de serviço, com ou sem espera, capazes de processar tráfego de natureza estocástica, de acordo
com certas regras técnico-funcionais dependentes da tecnologia básica de transferência de informação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The central objective is a unifying and systematised learning process focused on concepts, fundamental
principles and basic mathematical models supporting the theory of teletraffic systems (Teletraffic Theory) with
emphasis on applications in teletraffic engineering aiming at creating competencies of analysis of QoS (Quality
of Service) and dimensioning of essential characteristics of telecommunication systems and networks
envisaged as stochastic service systems, with our without queueing facilities, capable of carrying traffic of
stochastic nature, according to certain technic-functional rules depending on the basic information transfer
technology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução-Objectivos e Conceitos Básicos de teoria e engenharia do teletráfego. Tópicos de Teoria dos
Processos Estocásticos; Processo de Poisson e sua propriedades; teoremas de Palm e Raikov (enunciado e
aplicações); distribuições de tempos de serviço; notação de Kendall. Teoria dos Processos de Nascimento e
Morte; definição; equações de Kolmogorov; teorema sobre o equilíbrio estatístico. Modelos Básicos de
Sistemas de Teletráfegocom perda e com fila de espera incluindo os sistemas de Erlang-B, Poisson, de Engset,
Binomial Negativo, Binomial Negativo Truncado, de Erlang-C, de Engset com espera e de Cromelin-Pollaczek;
aplicações em engenharia do teletráfego. Teorema de Little e suas aplicações;Lei da eficiência dos grandes
feixes. Sistemas em Cadeia; teoria clássica. Modelos básicos de comutadores digitais; cálculo da probabilidade
de bloqueio; sistemas sem bloqueio; Redes de Clos.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction-Objectives and Basic Concepts on teletraffic theory and teletraffic engineering. Topics on
Stochastic Processes; Poisson process and its properties; Palm and Raikov theorems (statement and
applications); distributions of service times; Kendall notation. Birth-death Processes Theory; definition;
Kolmogorov equations; statistical equilibrium theorem. Models of Basic Teletraffic Systems with loss or with
queue, including Erlang-B,Poisson,Engset, Negative Binomial, TruncatedNegative Binomial; Engset with delay
and Cromelin-Pollaczek systems; applications in teletraffic engineering. Little Theorem and its applications; law
of theefficiency of great trunks. Link Systems; classical theory; basic models of digital switches; internal
blocking calculation; non-blocking systems and Clos networks.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os três primeiros tópicos fornecem os conceitos, princípios e os modelos matemáticos de suporte,com
exemplos de aplicação em problemas básicos de análise e modelação de sistemas/redes de comunicação
encarados como sistemas estocásticos de serviço.
Em segundo lugar, os modelos matemáticos de suporte e os princípios de análise de QoS e dimensionamento
de sistemas básicos de teletráfego com perda ou com espera - que irão ser abordados igualmente através
deproblemas teórico-práticos nas aulas teóricas e nas aulas práticas, envolvendo o desenvolvimento de uma
biblioteca de rotinas numéricas para resolução de modelos básicos- tendo em vista criar as competências
relativas à análise de QoS eao dimensionamento desses sistemas -são desenvolvidos em detalhe nos dois
grandes tópicos seguintes, considerando igualmente problemas de engenharia do teletráfego sobre análise e
dimensionamento de sistemas típicos quer em redes de comutação de circuitos quer em redes de comutação
por pacotes.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The first three topics supply the concepts, principles and the basic mathematical models of support with
examples of applications in basic problems of analysis and modelling of communication systems/networks
envisaged as stochastic service systems.
Secondly the mathematical models of support and the principles of QoS analysis and dimensioning of basic
teletraffic systems with loss or with delay - which will also be taught by recurring to application problems in the
theoretical classes and in the practical classes, involving the development of a library of numerical routines for
solving basic models - having in mind to create competencies regarding the analysis of QoS and dimensioning
of these systems – will be developed,in detail, in the following two great topics of the syllabus considering
equally applications to fundamental problems of teletraffic engineering concerning the analysis and
dimensioning of some typical systems both in circuit switched and packet switched networks.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e modelos
matemáticosrelevantes e resolução de alguns exercícios que exemplifiquem a aplicação das matérias
leccionadas a problemas básicos de engenharia do teletráfego. Perguntas aos alunos serão utilizadas
pontualmente para melhor os envolver na aprendizagem e detetar dificuldades de base. Aulas práticas de tipo
computacional envolvendo o desenvolvimento de uma biblioteca de rotinas numéricas para resolução de
alguns dos modelos básicos de sistemas de teletráfego.A avaliação normal é de tipo contínua, com 2 minitestes (peso 40%),um teste final (peso 35%) e avaliação dos trabalhos práticos obrigatórios (peso 25%). Existe
ainda um exame integrado de recurso para quem não conseguiu aproveitamento nostestes.Na avaliaçãofocarse-ão, tanto os conceitos teóricos como a capacidade para especificar modelos de sistemas de teletráfego e
resolver problemas-chave de análise/dimensionamento.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes involving detailed presentation of concepts, principles and relevant mathematical models
and resolution of some problems enabling the application of the lectured subjects to basic teletraffic systems to
be illustrated. From time to time students will be asked to answer questions for greater involvement in the
teaching process and detection of basic difficulties. Practical classesof computational type involving the
development of a library of numerical routines for resolving some basic models of teletrafic systems. Standard
evaluation is continuous with 2 mini-tests (40% weight), a final test (35% weight) and evaluation of obligatory
computational works (25% weight). There is also a final chance integrated exam for those who did not succeed
in the tests. The evaluation is focused both on theoretical concepts and on the ability to specify systems models
of teletraffic systems and solve fundamental problems of analysis/dimensioning.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os métodos de ensino adotados e a metodologia subjacente procuram envolver os alunos no processo de
aprendizagem nas suas diferentes vertentes procurando levar ao desenvolvimento, para além de
competências científicas e técnicas específicas sobre teoria e engenharia do teletráfego, de algumas
competências genéricas, de natureza instrumental, importantes num curso universitário em ciências de
engenharia de telecomunicações e também algumas de natureza mais pessoal/profissional.
Assim, com o conhecimento e a compreensão relativos às matérias lecionadas nas aulas teóricas e os
exercícios de aplicação bem como com os trabalhos práticos computacionais (que envolvem também
perguntas de natureza teórico-prática) procura criar-se as condições para o desenvolvimento de competências
intelectuais relativas à compreensão profunda e aplicação dos conceitos, princípios fundamentais e modelos
lógico-matemáticos de suporte da teoria dos sistemas de teletráfego,tendo também em vista criar - em
interação dialética com aquelas - competências relativas à análise do QoS e estratégias de dimensionamento
desses sistemas. Mais ainda, e no plano pessoal/profissional procura-se fomentar a capacidade de raciocínio
crítico sobre as aproximações/hipóteses simplificativas subjacente aos modelos básicos utilizados,face às
características dos sistemas reais.
Por outro lado, nas aulas práticas, com a realização dos trabalhos computacionais que permitem implementar
métodos numéricos de resolução de modelos básicos e calcularparâmetrosessenciais de QoS de alguns
sistemas típicos, procura-se igualmente familiarizar os alunos com técnicas básicas de cálculo numérico e de
engenharia de software pertinentes nesta área. Finalmente a preparação dos trabalhos práticos e o tratamento,
interpretação dos resultados e escrita de pequenos relatórios criam igualmente as condições para que os
alunos adquiram/melhorem competências em engenharia de software (lato sensu), na aprendizagem autónoma
e em comunicação escrita.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods and the underlying methodologyseek to involve the students in the learning process in its
different dimensions, aiming at the development of competencies not only of specific scientific and technical
nature concerning teletraffic theory and engineering, but also some generic competencies of instrumental
nature, important in a university course in communication engineering science, as well as some competencies
of a more personal/professional nature. Hence the knowledge and comprehension regarding the subjects
presented in the theoretical classes and the application problems aim at creating the conditions for the
development of the intellectual competencies concerning a deep understanding of the concepts, fundamental
principles and logic-mathematical models of support of teletraffic systems theory and its applications, also
having in mind to foster – in dialectic interaction with those competencies – competencies concerning QoS
analysis and dimensioning strategies of these systems. Furthermore, at a personal/professional level, one will
seek to foster critical reasoning on the approximations/simplifying hypothesis underlying the used basic
mathematical models, in face of features of the real systems.
Moreover, the performing of computational works in the practical lab classes, enabling the implementation of
numerical methods of resolution of basic teletraffic models and the calculation of essential QoS parameters of
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some typical systems, also seeks to familiarise the students with basic numerical calculation and software
engineering techniques pertinent in this area. Finally the preparation of the practical works and the treatment
and interpretation of the results and the writing of small reports equally create conditions for the students to
acquire/improve competencies in sotware engineering (lato sensu)autonomous learning and in written
communication.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Main Bibliography:
-R. B. Cooper, "Introduction to Queueing Theory", North Holland, 80.
-H. Akimaru and K. Kawashima, “Teletraffic Theory and Applications”, Springer Verlag, 93, 99.
-ITU-T, Handbook of Teletraffic Engineering, 1999, 2005.
Recommended/Complementary:
-G. Grimmett and D. Stirzaker, Probablity and Random Processes, Oxford Science Publ., 97.
-J. Boucher, Voice Teletraffic Systems Engineering, Artech House, 88.
-L. Kleinrock, Queueing Systems, Vol I, John Wiley.
- Point Processes, D. Cox and V. Isham, Chapman and Hall, 1980.

Mapa IX - Sistemas de Transmissão Ópticos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Transmissão Ópticos
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique José Almeida da Silva - T:30; PL:30
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):
Conhecimento detalhado sobre dispositivos e unidades funcionais usados em sistemas de transmissão
utilizando fibras ópticas, e sobre os métodos e técnicas utilizadas em projecto de sistemas de transmissão
ópticos.
Após a frequência desta disciplina, os alunos deverão ter adquirido os conhecimentos científicos e
competências técnicas necessários para a concepção e desenvolvimento daqueles sistemas, e deverão ser
capazes de compreender e acompanhar a evolução científica e tecnológica neste domínio.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Detailed knowledge about devices and functional units used in transmission systems employing optical fibres,
and about the methods and techniques used in the design of optical transmission systems.
After attending this curricular unit, the students should have acquired the fundamental scientific knowledge and
technical skills required for the design and development of those systems, and should be capable of
understanding and following the scientific and technological evolution in this domain.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estrutura funcional e classificação dos sistemas de transmissão ópticos. Fibras ópticas. Transmissores
ópticos. Receptores ópticos. Projecto de sistemas de transmissão ópticos com detecção directa.
Amplificadores ópticos. Sistemas de transmissão ópticos com múltiplos canais. Sistemas de transmissão
ópticos coerentes.
6.2.1.5. Syllabus:
Functional structure and classification of optical transmission systems. Optical fibres. Optical transmitters.
Optical receivers. Design of optical transmission systems with direct detection. Optical amplifiers. Optical
transmission systems with multiple channels. Coherent optical transmission systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O estudo da estrutura funcional e classificação dos sistemas de transmissão ópticos possibilita a identificação
dos dispositivos e unidades funcionais neles utilizados e dos parâmetros relevantes para o seu projecto e
desenvolvimento, que são consequentemente estudados em capítulos dedicados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The study of the functional structure and classification of optical transmission systems enables the
identification of devices and functional units used in them and of the parameters relevant for their design and
development, which are consequently studied in dedicated chapters.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
30 horas de aulas teóricas, 30 horas de aulas práticas/laboratoriais.
Trabalhos práticos/laboratoriais: caracterização de fibras, dispositivos (fotodetectores, díodos emissores de
luz e lasers) e sub-sistemasfotónicos (transmissores e receptores); teste de sistemas de transmissão por fibra
óptica com modulação de intensidade e detecção directa; simulação computacional; estudo de casos com o
Matlab..
Avaliação: Trabalhos práticos computacionais-20%;Trabalhos práticos laboratoriais-20%; Testes de
frequência-30%; Exame final-30%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
30 hours of theoretical lectures, 30 hours of practical laboratory sessions.
Laboratory/ practical work: characterization of optical fibres, devices (photodetectors, light emitting diodes and
lasers) and photonic subsystems (transmitters and receivers); test of optical fibre transmission systems with
intensity modulation and direct detection; computational simulation; case studies with Matlab.
Evaluation: computational practical assignments – 20%; practical laboratory work – 20%; progress tests –
30%; final exam -30%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os trabalhos práticos/laboratoriais baseiam-se no conhecimento transmitido nas aulas teóricas e visam a sua
aplicação na caracterização de dispositivos e sistemas funcionais e na avaliação do desempenho de sistemas
de transmissão ópticos simples.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical/laboratory work is based on the knowledge transmitted in the theoretical lectures and aims its
application in the characterization of devices and functional units andon the performance evaluation of simple
optical transmission systems.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Govind P. Agrawal, "Fiber-Optic Communication Systems", John Wiley & Sons, Inc., 2002.
Govind P. Agrawal, "Lightwave Technology – Telecommunication Systems", John Wiley & Sons, 2005.
Govind P. Agrawal, "Lightwave Technology – Components and Devices", John Wiley & Sons, 2004.

Mapa IX - Electrónica para Telecomunicações | Telecommunication Electronics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrónica para Telecomunicações | Telecommunication Electronics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Marco Alexandre Cravo Gomes - T:30; PL:30
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):
Adquirir os conceitos básicos relacionados com a análise e projecto de circuitos electrónicos utilizados em
telecomunicações. Com esta unidade curricular os alunos deverão ser capazes de analisar e projetar circuitos
electrónicos como amplificadores, osciladores, misturadores, conversores de frequência, malhas de fase
presa, moduladores e desmoduladores capazes de operarem até uma frequência de cerca de 100MHz.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire the basic concepts related to analysis and design of electronic circuits used in telecommunications.
With this course students should be able to analyze and design electronic circuits such as amplifiers,
oscillators, mixers, frequency converters, phase-locked loops, modulators and demodulators capable of
operating up to a frequency of about 100MHz.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à electrónica de RF.
2. Amplificadores de alta frequência.
3. Componentes passivos em RF.
4. Amplificadores sintonizados.
5. Osciladores sinusoidais de RF.
6. Misturadores e conversores de frequência.
7. Circuitos moduladores e desmolduladores AM e FM (conceitos básicos).
8. Malhas de fase presa (PLL) (conceitos básicos).
6.2.1.5. Syllabus:
1. RF Electronics – “Overview”
2. High Frequency Amplifiers
3. Passive components in RF.
4. Tuned Amplifiers.
5. RF sinusoidal oscillators.
6. Mixers and frequency converters.
7. AM and FM modulators and demodulators circuits (basic concepts).
8. Phase-locked loops (PLL) (basic concepts).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são os ajustados a uma introdução à análise de circuitos electrónicos de RF,
conforme a literatura de referência na área. Cada um dos tópicos (com exceção do n. 7) aborda o estudo dos
circuitos electrónicos que permitem a concretização dos subsistemas que compõe um sistema básico de
telecomunicações de RF. Após a leccionação dos conceitos dos tópicos 1 a 6 estão reunidas as condições para
que os alunos consigam analisar e projetar circuitos básicos, como os circuitos AM e FM, que são estudados
no tópico 7.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are adjusted to an introduction to the analysis of electronic RF circuits, according to the
reference literature in the area. Each of the topics (with the exception of n. 7) deals with the study of elementary
electronic circuits that implements each of the subsystems that comprise a basic telecommunications RF
system. After teaching the concepts of topics 1-6, conditions exist for students to be able to analyze and design
basic circuits, such as AM and FM circuits, which are studied in the topic 7.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais.Ilustração dos conceitos com a apresentação de casos de estudo que exemplifiquem a sua
aplicação a situações reais.
Aulas laboratoriais em que se pretende que os alunos, apliquem os conceitos teóricos apreendidos com vista à
consolidação dos mesmos.
Avaliação contínua:
A) Trabalho laboratorial (mín. 25%; max 50%);
B) Exame (min. 30%).
C) Relatório de resolução de problemas (max. 45%)
D) Frequência(s) (max. 45%);
É obrigatória a realização mínima de 50% dos trabalhos práticos para admissão a exame.
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

166/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

A avaliação em cada ano curricular inclui obrigatoriamente as componentes A e B, podendo as duas restantes
componentes (C e/ou D) serem concretizadas ou não de acordo as regras a definir aquando do início da
leccionação da unidade curricular em cada ano lectivo.De acordo com as mesmas regras, a componente de
exame (B) poderá permitir a melhoria de C e/ou D.
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. Laboratory classes in which students should apply theoretical
concepts that were taught in order to consolidate the same.
Methods of student assessment:
A) Laboratory work (mín. 25%; max 50%)
B) Exam (min 30%)
C) Problem solving report (max. 45%)
D) Midterm exam (max 45%)
Students must perform a minimum of 50% of lab work in order to be admitted to the exam.
The assessment in each academic year must always include the components A and B, with two remaining
components (C and D) being implemented or not according to the rules set at the beginning of the course in each
academic year.According to the same rules, if assessment includescomponents C or D, final Exam (B) may
allow to ameliorate the marks obtained in those components.
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 a realização de trabalhos
experimentais com recurso a ferramentas computacionais 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, concretamente na análise e projeto
de circuitos electrónicos utilizados em telecomunicações.
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 experimental work
were are used computational tools, 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, specifically in the analysis and design of electronic circuits used in telecommunications.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Thomas H. Lee(2004) – The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits, Cambridge University
Press.
• Sedra, Adel S. and Kenneth Smih(2011) –Microelectronic Circuits (6th ed), Oxford University Press.

Mapa IX - Teoria da Informação e Codificação | Information and Coding Theory
6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria da Informação e Codificação | Information and Coding Theory
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vitor Manuel Mendes da Silva - T:30; TP:30
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:
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None.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos adquiram inicialmente uma formação básica nos domínios da teoria da
informação,dos canais de comunicação e da codificação fonte sem perdas. Estes tópicos servirão de alicerce
para o desenvolvimento de competências mais profundas e diversificadas no domínio da codificação de canal
que é uma área decisiva na construção de todos os modernos sistemas de transmissão e armazenamento de
informação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students first acquire a basic training in the following subjects: information theory,
communication channelsand lossless source coding. These topics will serve as a foundation for the
development of deep and diverse expertise in the channel coding field which is an important area in the design
of all modern data transmission and storage systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos da teoria da informação.
2. Canais de informação discretos e sem memória.
3. Codificação de fonte sem perdas.
4. Codificação de canal.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to information theory
2. Discrete and zero-memorycommunication channels
3. Lossless data coding.
4. Channel coding.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No capítulo 1 são abordados e desenvolvidos os conceitos de informação, fonte e entropia. No capítulo 2 são
introduzidos os canais de comunicação discretos e sem memória e desenvolvidas as suas principais
propriedades, nomeadamente, a informação mútua entre a entrada e a saída e a sua capacidade. Como forma
eficiente de utilização dos canais de comunicação, é desenvolvido no capítulo 3 o conceito de codificação
(compressão) de dados sem perdas, baseado no projecto de códigos compactos. Os teoremas de codificação
de Shannon e o algoritmo de Huffman são abordados com particular detalhe. No capítulo 4 são abordados os
conceitos fundamentais associados à codificação de canal. Neste caso, o objectivo da codificação é combater
os erros introduzidos pelos canais de comunicação através da utilização de códigos de correcção de erros.
Neste campo é dada particular ênfase ao projecto de códigos lineares binários e de códigos cíclicos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Considering the objectives of the course, in chapter 1 is addressed and developed the concepts of information,
source and entropy. Discrete and zero-memorycommunication channelsare introduced in chapter 2 where its
main properties, namely, the mutual information between the input and output and the capacity are developed.
To effectively use the communication channels, is developed in chapter 3 the concept of lossless encoding
(compression) based on the designof compact codes. The Shannon´scoding theorems and the Huffman coding
algorithm are covered with particular detail. Finally, chapter 4 covers the fundamental concepts associated with
the channel coding topic. In this case, the main purpose is to combat the errors introduced by the
communication channels by using error correction codes. In this field, particular emphasis is given to the
designof binary linear codes and cyclic codes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais. Ilustração dos conceitos com a apresentação de casos de estudo que exemplifiquem a sua
aplicação a situações reais.
Aulas teórico-práticas em que se pretende que os alunos, com a orientação do docente, resolvam problemas
de aplicação prática, que exijam a conjugação de conceitos teóricos distintos e promovam o raciocínio crítico
face a problemas mais complexos.
Avaliação contínua:
- Projecto (P1 = 5 valores)
- Frequência (Teste1 = 5 valores)
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- Exame (10 valores)
A nota final é a melhor das seguintes possibilidades:
1) NotaExame
2) Teste1 + P1 + (10/20) * NotaExame
3) Teste1 + (15/20) * NotaExame
4) P1 + (15/20) * NotaExame
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audio-visual means, of the concepts, principles and
fundamental theories. Development of the concepts by presenting case studies that illustrate its application to
real situations.
Theoretical-practical classes where the students, supervised by the staff member, solve practical exercises,
which require the combination of different theoretical concepts and promote critical reasoning in the presence
of more complex problems.
Methods of student assessment:
- Project (P1 = 5 marks/#20)
- Midterm exam (Test 1 = 5 marks/#20)
- Exam; (10 marks/#20)
The final grade is the best case of the following possibilities:
1) ExamMark /#20
2) Test1 + P1 + (10/20) * ExamMark
3) Test1 + (15/20) * ExamMark
4) P1 + (15/20) * ExamMark
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.
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.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Thomas Cover e Joy Thomas (1991) - Elements of Information Theory, Wiley.
Stephen Wicker (1995) - Error Control Systems for Digital Communications and Storage, Prentice Hall.

Mapa IX - Comunicação de Audio e Vídeo | Audio and Video Communication
6.2.1.1. Unidade curricular:
Comunicação de Audio e Vídeo | Audio and Video Communication
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Alberto da Silva Cruz - T:45; PL:30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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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):
Após frequência desta unidade curricular os formandos devem possuir conhecimentos sobre os fundamentos
e as tecnologias de representação e transmissão de sinais de audio e vídeo. A unidade está estruturada em
duas secções. A primeira inicia-se com um estudo da teoria da percepção auditiva humana, seguido de uma
exposição sobre técnicas de processamento de sinais audio para redução de redundância e terminando com
aspectos específicos da codificação de audio. Na segunda são estudados os conceitos básicos da percepção
de imagens e vídeo, é feito um estudo de técnicas processamento de sinal para representação de informação
visual e são abordados os problemas associados à transmissão de vídeo codificado e respectivas soluções.
Após este percurso formativo os formandos devem ter uma visão abrangente do funcionamento dos sistemas
de transmissão de sinais multimédia, seus usos e limitações.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Themain objective of this unit is to provide the student with a reasonably complete body of knowledge on the
scientific fundaments and technologies involved in the processing and transmission of audio, speech, image
and video signals. Upon completion of the course program the student should have a clear understanding of the
workings of the audio, image and video compression technologies, how they are rooted on the human
perceptual mechanisms as well as on the digital signal processing operations they use. By the end of the course
the student is also expected to understand the effects of transmission links and networks on the final perceived
quality of the multimedia signals under consideration (audio and video mostly).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I - Codificação de fala e audio
• Análise de tempo curto de sinais
• Predição linear aplicada à codificação de fala.
• Codificação de fala.
• Codificação de audio.
II – Codificação e comunicação de vídeo
• Sistema visual humano e espaços cromáticos
• Processamento de informação visual
• Codificação e transmissão de vídeo
6.2.1.5. Syllabus:
I – Audio and specch coding
• Short-time signalanalysis,
• Linear prediction and its use in speech coding,
• Speech coding
• Audio Coding
II – Video coding
• Human visual system. Perception and representation of colour. Perception of motion
• Digital visual information processing,
• Video coding and transmission techniques
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o objectivo principal da unidade curricular o estudo do funcionamento de sistemas de comunicação de
informação áudio visual em que os consumidores são seres humanos, é evidente que é fundamental perceber
os fundamentos dos mecanismos de percepção de sinais acústicos e visuais. Como estes sistemas de
comunicação fazem uso abundante de operações processamento de sinal especialmente adaptadas a
conteúdos acústicos e visuais, é também evidente a necessidade de proceder a um estudo sistemáticos
dessas operações.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The main objective of this unit is learning how audio and video communication systems work. Since the end
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users of these systems are human beings it is very important to study how the human perceptual system
works and how its functioning constrains and guides the design of said systems. Given that these systems
make use of specialized digital signal processing operations and methods for data compression a clear
understanding of these systems operation is not possible without studying these signal processing methods.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino dos tópicos que integram o programa desta unidade curricular é feito com base em aulas magistrais
com e sem apoio de meios audiovisuais complementadas quando necessário por sessões de resolução de
problemas simples escolhidos para melhorar o entendimento de certos tópicos. Adicionalmente existem aulas
de natureza mais aplicada (laboratório) em que os alunos executam trabalhos com caráter experimental
programando e testando algoritmos de compressão de sinais acústicos e de vídeo. A avaliação será feita com
recurso a provas escritas (50%) e relatórios dos trabalhos práticos executados nas aulas práticas (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will be based on lectures (carried out with and without support of multimedia presenters)
complemented with short problem solving sessions to further the understanding of the syllabus major topics. In
addition there will be laboratory classes in which the students will have to complete practical assignments
dealing mostly with the programming and testing of audio and video compression experiments.
Grading will be based on written exams (50%) as well as evaluation of the reports produced upon completion of
each laboratory work (50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conhecimentos a adquirir na unidade curricular têm fundamentos de natureza teórica e incluem também
informação descritiva de procedimentos normalizados para codificação de sinais multimédia que requerem
aulas do tipo magistral para serem devidamente transmitidos aos alunos. Por outro lado dada a natureza
aplicada dos métodos de representação de informação de áudio e vídeo é fundamental que haja
experimentação em ambiente laboratorial para consolidação dos conhecimentos transmitidos nas aulas
magistrais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The subjects taught on this unit have a strong theoretical background and are embodied in a number of
standardized multimedia information coding procedures. This kind of knowledge is better transmitted to the
students during lecturing sessions. However, since these subjects are of applied nature it is important that the
students perform practical experimentation in a laboratory environment to deepen their understanding of the
technologies studied in the course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• W.Chu (2003) - Speech Coding Algorithms, Wiley
• A. Spanias, T. Painter, V.Atti (2006) - Audio Signal Processing And Coding, Wiley-Interscience
• Y. Wang (2004)- Video Processing and Communications, Wiley
• J. Ohm (2003) - Multimedia Communication Technology: Representation, Transmission and Identification of
Multimedia Signals (Signals and Communication Technology), Springer

Mapa IX - Fundamentos de Investigação Operacional / Fundamentals of Operational Research
6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Investigação Operacional / Fundamentals of Operational Research
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Henggeler de Carvalho Antunes - TP:60
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):
Dotar os alunos de competências metodológicas e aplicacionais num contexto de optimização em problemas de
engenharia, permitindo a identificação de tipos de problemas, a construção modelos matemáticos adequados, a
aprendizagem de algoritmos que produzam soluções óptimas para esses modelos. Será dada particular
atenção à utilização de packages computacionais para a obtenção de soluções, bem como à análise de
sensibilidade das soluções óptimas face à variação dos dados e parâmetros do modelo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Providing the students with methodological and application competences in the context of optimization in
engineering problems, in order to enable them to identify types of problems, develop adequate mathematical
models that include the essential characteristics of those problems, and apply algorithms to generate the
optimal solutions for the problems. Special attention is paid to the use of software packages to obtain the
optimal solutions, as well as sensitivity analysis of optimal solutions in face of changes in the model data and
parameters.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
0. Origem e natureza da Investigação Operacional (IO).
1. Programação linear (PL). Resolução gráfica de modelos de PL. O método simplex. Teoria da dualidade.
Análise de sensibilidade. Programação por metas.
2. Problemas especiais de PL. Problema de transportes, de afectação e de transexpedição.
3. Problemas de optimização em redes. Caminho mais curto. Árvore abrangente mínima. Caminho mais curto
com custos fixos associados à passagem em nodos. Fluxo máximo. Fluxo de custo mínimo.
4. Programação não linear (PNL). Exemplos de aplicação de modelos matemáticos não lineares. Problemas de
PNL sem e com restrições. As condições de Karush-Kuhn-Tucker. O método simplex modificado para
programação quadrática.
6.2.1.5. Syllabus:
0. Origin and nature of Operational Research (OR).
1. Linear Programming (LP). Graphical resolution of LP models. The simplex method. Duality theory. Sensitivity
analysis. Goal programming.
2. Special LP problems. The transportation, assignment and transshipment problems.
3. Network optimization problems. Shortest path. Minimum spanning tree. Shortest path with fixed costs in
nodes. Maximum flow problem. Max flow -min cut theorem. Minimum cost flow problem.
4. Non-linear programming. Examples of application of non-linear mathematical models. NLP problems without
and with with constraints. The Karush-Kuhn-Tucker conditions. The modified simplex method for quadratic
programming.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem como objectivo essencial dotar os alunos de competências metodológicas e
aplicacionais num contexto de optimização em problemas de engenharia, permitindo a identificação de tipos de
problemas, a construção modelos matemáticos adequados, a aprendizagem de algoritmos que produzam
soluções óptimas para esses modelos. Neste contexto, os conteúdos programáticos incluem modelos e
métodos nas áreas de optimização linear, optimização em redes, e optimização não linear, englobando assim
uma vasta gama de problemas de optimização relevantes num contexto de engenharia. Assim, os estudantes
são expostos aos principais problemas, modelos e algoritmos nestes domínios, ficando habilitados a
desenvolver abordagens cientificamente validadas para gerar soluções implementáveis na prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit is aimed at providing the students with methodological and application competences in the
area of optimization in the context of engineering problems, enabling the identification of problem types, the
development of adequate mathematical models, the learning of algorithms that generate the optimal solutions to
those models. In this context, the syllabus includes models and methods in the areas of linear optimization,
network optimization, and nonlinear optimization, thus encompassing a vast range of relevant optimization
problems in an engineering context. Therefore, students are exposed to the main problems, models and
algorithms in those domains, being able to develop scientifically sound approaches to generate solutions
implementable in practice.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas de natureza tutorial em que os conceitos teóricos e metodológicos surgem motivados por
problemas reais, sempre ilustradas com exemplos de aplicação.
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Recurso a packages (comerciais ou de domínio público) para a obtenção das soluções óptimas para os
modelos matemáticos, libertando o estudante para as tarefas mais criativas de formulação dos problemas,
construção dos modelos e análise crítica dos resultados.
Avaliação:
- Realização de 3 trabalhos práticos [4/20]
- Exame (normal / recurso) [16/20]
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and methodological concepts are presented in tutorial lectures, being motivated by real-world
problems and illustrated with application examples.
Software (commercial and public domain) packages are used to obtain solutions to the mathematical models,
thus freeing the students for the more creative tasks of problem formulation, model building and critical analysis
of results.
Grading:
- 3 assignments [4/20]
- Exam [16/20]
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas serão todas de natureza teórico-prática, nas quais os alunos serão expostos aos principais modelos e
métodos, sendo os problemas suscitados por aplicações reais. Será dada particular atenção à aplicação dos
conceitos teóricos e metodológicos para resolver problemas, i.e. gerar soluções cuja análise crítica revele
serem de facto as mais adequadas. Os exemplos ilustrativos serão escolhidos para mostrar a importância de
dispor de abordagens cientificamente baseadas para apoio à tomada de decisões em problemas de
optimização, semelhantes aos que um engenheiro poderá encontrar na sua prática profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
All lectures will have a theoretical-practical nature, in which the students will be exposed to the main models
and methods, the problems arising from a real-world setting. Particular attention will be paid to the application of
theoretical and methodological concepts to solve problems, i.e. generating solutions the analysis of which
reveal to be indeed the most adequate. Illustrative examples will be selected to display the importance of having
scientifically based approaches for decision support in optimization problems, which are similar to the ones that
an engineer may encounter in his/her professional practice.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Hillier, F. S., G. J. Lieberman. "Introduction to Operations Research", McGraw-Hill, 2005 (8th ed.).
- Tavares, L. V., R. C. Oliveira, I. H. Themido, F. N. Correia. “Investigação Operacional”, McGraw-Hill Portugal,
1996.
- Bronson, R., G. Naadimuthu. "Investigação Operacional", Colecção Schaum (2ª. Ed.), McGraw-Hill Portugal,
2001.
- Clímaco, J., C. H.Antunes, M. J. Alves. "Programação Linear Multiobjectivo", Imprensa da Universidade de
Coimbra, 2003.
- Chang, Y.L. "WinQSB, Decision Support Software for M/OM (ver 2.0)", Wiley, 2003.
- Antunes, C. H., L. V. Tavares (Coord.). "Casos de Aplicação da Investigação Operacional", McGraw-Hill, 2000.

Mapa IX - Qualidade de Serviço de Energia / Power Quality
6.2.1.1. Unidade curricular:
Qualidade de Serviço de Energia / Power Quality
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Humberto Manuel Matos Jorge - T:45; OT:15
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):
Compreender os diferentes aspetos da qualidade de serviço em sistemas de energia elétrica e os indicadores
de desempenho. Conhecer e saber aplicar os normativos relativos à qualidade de serviço de energia. Entender
as causas e consequências dos problemas de falha de qualidade de energia e apontar soluções. Ser capaz de
analisar situações concretas em termos regulatórios e técnicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the different aspects of quality of service in electricity systems and the performance indicators. To
know how to use the normative for the quality of energy service. To understand the causes and consequent
problems of power quality and to be able to point solutions.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Qualidade de Energia. Continuidade de serviço: Indicadores de desempenho e índices de
fiabilidade. Cavas de tensão e interrupções curtas da alimentação: Causas principais, efeitos e soluções
reparadoras. Sobretensões com origem em manobras e com origem atmosférica. Harmónicas de tensão e
corrente: Distorção harmónica, causas principais da ocorrência de harmónicos, definições de potência em
sistemas não-lineares, soluções reparadoras para eliminação dos harmónicos. Variações de Tensão de Longa
Duração. Flutuação e Tremulação da Tensão. Monitorização da Qualidade de Energia. Sobretensões e
transitórios eletromagnéticos. Regulamentação e normalização da qualidade de energia: Regulamento de
Qualidade de Serviço e outras normas.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Power Quality
Continuity of service: performance indicators and indices of reliability.
Voltage sags and short interruptions: causes, effects and solutions to repair
Transients and overvoltage: Overvoltage with origin in grid switching and with origin in atmospheric conditions.
Long-duration voltage variations. Voltage fluctuation and flicker
Harmonic distortion: main causes of the harmonic occurrence, definitions of reactive power in non-liner
systems and solutions to repair the effect of harmonics.
Power quality monitoring.
Regulation and normalization: Portuguese Power Quality Regulation, EN 50160.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático aborda a qualidade de energia nas principais perspetivas (perturbações,
regulamentação e monitorização), fornecendo a informação necessária para permitir a identificação de causas
e soluções para minorar os efeitos.
O objetivo principal da unidade curricular é que os alunos adquiram os conhecimentos necessários para serem
capazes de analisar situações concretas de qualidade de energia em termos regulatórios e técnicos, bem
como conhecimento técnico-científico geral e aplicado para ter uma abordagem sistemática aos problemas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus approaches the quality of energy in the main fields (disturbances, regulation and monitoring),
providing the information necessary to allow the identification of causes and solutions to mitigate the effects.
The main objective is that students acquire the knowledge necessary to be able to analyze specific situations of
power quality in accordance with regulatory and technical aspects, as well as technical-scientific knowledge
general and applied to have a systematic approach to the power quality problems
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular funciona com aulas do tipo magistral com exposição teóricas das matérias que constam
do programa. Sempre que seja conveniente para a clarificação dos conceitos serão apresentados na exposição
estudos de caso.
Avaliação de Frequência: Um teste final de frequência (até 50%); Dois mini-testes (até 20%); Trabalho de
síntese bibliográfica sobre um tema com apresentação oral (até 50%).
Avaliação em exame final (Normal ou Recurso): Exame escrito (até 50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The unit works with master classes with theoretical exposure of the subjects listed in the syllabus. Whenever
appropriate to clarify the theoretical concepts will be presented in the exhibition case studies.
Continuous Assessment: One final test (until 50%); Two Mini-tests (until 20%); Work of bibliographic synthesis
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related to an issue of PQ with an oral presentation (until 50%).
Final exam: Written exam (until 50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino permitem oferecer a base teórica sobre qualidade de energia como a experiência de
aprofundar um tema específico relacionado com o conteúdo programáticos e apresentá-lo aos colegas. O
método de avaliação permite avaliar as componentes: teórica (exame), capacidade de síntese (relatório de
escrito da monografia).
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies enable offer the theoretical base on the quality of energy as the experience to
examine a specific theme related to the syllabus and present it to colleagues. The method of assessment allows
evaluate the components: theoretical (examination), synthesis capacity (report of writing the monograph).
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Dugan R.C, M.F. McGranaghan, Surya Santoso, H.W. Beaty (2002) – Electrical Power System Quality, Second
Edition MacGraw Hill.
• Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS), ERSE 2006
• Jorge, Humberto (2012) – Diapositivos das aulas teóricas de Qualidade de Serviço de Energia, DECC-FCTUC.

Mapa IX - Redes Ópticas / Optical Networks
6.2.1.1. Unidade curricular:
Redes Ópticas / Optical Networks
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Henrique José Almeida da Silva - Não funciona em 2012/2013 | It does not function in 2012/2013
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):
Conhecimento abrangente sobre o estado actual de desenvolvimento das redes ópticas, com ênfase nas redes
com encaminhamento no domínio do comprimento de onda (2.ª geração), e sobre os métodos e técnicas
utilizados para planeamento e dimensionamento de redes ópticas.
Após a frequência desta disciplina, os alunos deverão ter adquirido os conhecimentos científicos e técnicos
necessários para a concepção e modelação de redes ópticas, e deverão ser capazes de compreender e
acompanhar a evolução científica e tecnológica neste domínio.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Wide scope knowledge about the actual state of development of optical networks, with emphasis on the
networks with routing in the wavelength domain (2nd generation), and about the methods and techniques used
for planning and dimensioning optical networks.
After attending this curricular unit, the students should have acquired the scientific and technical knowledge
required for the design and modeling of optical networks, and should be capable of understanding and following
the scientific and technological development in this domain.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Arquitecturas básicas (1.ª geração).Redes ópticas de 2.ª geração.Clientes da camada óptica.Dimensionamento
de redes ópticas.Controlo e gestão de redes ópticas.Protecção e restauração de redes ópticas.Redes de
acesso ópticas.
Comutação em redes ópticas.Metodologia de projecto e cenários evolutivos.
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6.2.1.5. Syllabus:
Basic architectures (1st generation). 2nd generation optical networks. Clients of the optical layer. Dimensioning
of optical networks. Control and management of optical networks. Survivability of optical networks. Optical
access networks. Switching in optical networks. Designmethodologyandevolutionscenarios.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O estudo da estrutura funcional e classificação das redes ópticas possibilita a identificação dos seus principais
clientes (protocolos de transmissão) e das arquitecturas desenvolvidas nas duas primeiras gerações. Com
esta base, são sucessivamente estudados em capítulos dedicados os temas de dimensionamento, controlo e
gestão, protecção e restauro. Devido à sua importância económica, as redes de acesso são abordadasnum
capítulo dedicado. Aspectos específicos da comutação e da metodologia de projecto de redes
ópticascompletam as competências pretendidas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The study of the functional structure and classification of optical networks enables the identification of their
main clients (transmission protocols) and architectures developed in the two former generations. With this
basis, successive chapters are dedicated to the themes of dimensioning, control and management, protection
and restoration (survivability). Due to their economic importance, access networks are accessed in a dedicated
chapter. Specific aspects of switching and design methodology of optical networks complete the desired skills.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
30 horas de aulas teóricas, 30 horas de aulas práticas/laboratoriais.
As aulas práticas/laboratoriais são dedicadas a estudo de casos e trabalhos computacionais
Avaliação: trabalho computacional: 20%; estudo de casos: 20%; Testes de frequência: 2 x 20%; Examefinal :
20%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
30 hours of theoretical lectures, 30 hours of laboratory sessions.
The laboratory sessions are dedicated to case studies and computational work.
Evaluation: computational work – 20%; case studies – 10%; progress tests – 2x20%; final exam -20%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os trabalhos práticos/laboratoriais baseiam-se no conhecimento transmitido nas aulas teóricas e visam a sua
aplicação no estudo de casos reais, utilizando ferramentas computacionais quando necessário.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practical/laboratory work is based on the knowledge transmitted in the theoretical lectures and aims its
application in real case studies, using computational tools when required.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Rajiv Ramaswami& Kumar N. Sivarajan, "Optical Networks - A Practical Perspective", Academic Press, 2010.
Greg Bernstein, BalaRajagopalan&DebanjanSaha, "Optical Network Control - Architecture, Protocols, and
Standards", Pearson Education, Inc. (Addison-Wesley), 2004.
Biswanath Mukherjee, “Optical Communication Networks”, McGraw-Hill, 1997.

Mapa IX - Aplicações de Accionamentos Eléctricos / Applications of Electric Drives
6.2.1.1. Unidade curricular:
Aplicações de Accionamentos Eléctricos / Applications of Electric Drives
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Ângelo da Cruz - Não funciona em 2012/2013 | It does not function in 2012/2013
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):
Aquisição das competências necessárias para uma escolha adequada dos accionamentos eléctricos para uma
dada aplicação. Reconhecimento das soluções típicas para as aplicações industriais mais comuns, tendo em
conta as especificidades das mesmas e as normas legais aplicáveis. Pretende-se ainda mostrar ao aluno as
tecnologias mais recentes dos accionamentos eléctricos, perspectivando as tendências futuras dos mesmos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquisition of the basic principles for an adequate selection of an electric drive for a given application. Typical
solutions for some specific applications in industry, given their specific requisites and applicable standards.
State-of-the-art and future trends of electric drives.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Normas e critérios a seguir na escolha, instalação e operação de um accionamento eléctrico. Accionamentos
para aplicações específicas na indústria do cimento, aço, pasta de papel e minas. Accionamentos para a
indústria automóvel e comboios de alta velocidade. Accionamentos para navios e submarinos. Accionamentos
para geradores eólicos. Accionamentos para sistemas AVAC. Accionamentos para muito pequenas potências.
Motores electrónicos. Conservação da energia e operação eficiente dos accionamentos eléctricos.
Minimização da poluição harmónica introduzida pelos accionamentos eléctricos. Tendências para o futuro dos
accionamentos eléctricos.
6.2.1.5. Syllabus:
Standards and criteria for the selection, installation and operation of an electric drive. Electric drives for
applications in the cement industry, steel industry, paper industry and mines. Electric drives for automotive and
high-speed trains. Electric drives for ship propulsion systems and submarines. Electric drives for wind
generation systems. Electric drives for HVAC systems. Drives for very small powers. Electronic motors.
Efficient operation of electric drives. Mitigation of harmonic pollution by electric drives. Future trends of electric
drives.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa começa com o estudo das normas e regulamentação aplicáveis à instalação de accionamentos
eléctricos, bem como o estudo dos requisitos essenciais impostos pela carga mecânica do accionamento e/ou
requisitos ambientais que o accionamento deve satisfazer. Passa-se de seguida para o estudo dos tipos de
accionamentos eléctricos usados nas aplicações industriais mais significativas. De seguida, para além dos
aspectos técnicos relativos às especificidades dos accionamentos para uma dada aplicação, aborda-se ainda a
operação eficiente dos accionamentos, com especial ênfase para as medidas habitualmente implementadas
para uma operação eficiente destes sistemas, com um mínimo de perdas de energia. Por último, aborda-se
ainda a necessidade de instalação de filtros adequados de modo a limitar a poluição harmónica que este tipo de
sistema normalmente comporta, perspectivando ainda as tendências futuras dos accionamentos eléctricos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus starts with the study of the regulations and standards applicable to the installation of electric
drives, followed by the analysis of the requisites of the mechanical load and/or environmental restrictions that
an electric drive must fulfill. These aspects are followed by the study of the types of electric drives installed in
the most important industrial applications. Afterwards, besides the technical aspects of the electric drives for
each application, the efficient operation of the electric drives is addressed, with special emphasis on the
measures usually adopted for the efficient operation of such systems, by the minimization of the energy losses.
Lastly, the use of filters for the minimization of the harmonic pollution is addressed, as well as the future trends
in the domain of electric drives.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais sobre a matéria
leccionada. Resolução de exercícios teórico-práticos que ilustram a aplicação dos conceitos teóricos a
situações reais do mundo da engenharia. Aulas de orientação tutorial para guiar o aluno na pesquisa de
informação e tratamento adequado da mesma em particular no que diz respeito à interpretação de normas
legais e aspectos práticos relativos à instalação dos sistemas abordados.
Avaliação: atribuição, no início do semestre, de um trabalho de pesquisa sobre um tema relacionado com as
matérias em estudo, com um peso de 30% na classificação final. Realização de dois testes intercalares, cada
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matérias em estudo, com um peso de 30% na classificação final. Realização de dois testes intercalares, cada
um deles com um peso de 35% na classificação final. Em alternativa aos testes intercalares, o aluno poderá
efectuar um exame final, cotado para 70%, sendo o mesmo dividido em duas partes, cada uma delas
correspondendo à matéria sujeita a avaliação nos dois testes intercalares.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation of the concepts, principles and fundamental theories related the
topics covered in the curricular unit. Resolution of problems and exercises that illustrate the practical interest of
the topics covered and exemplify its application to real cases in the engineering world. Tutorial classes to guide
the student in the search and adequate treatment of information, especially in the interpretation of standards
and practical aspects related to the installation of the systems under study.
Evaluation: survey work, chosen at the beginning of the semester, with a weight of 30% in the final grade.
Additionally, there are two midterm tests, with a weight of 35% each in the final grade. Alternatively, the midterm
tests can be replaced by a final exam, with a weight of 70%, being this exam divided into two parts whose
contents correspond to the topics evaluated in the two midterm tests.
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 adoptado procuram envolver os alunos no processo de aprendizagem e na
sua valorização pessoal, e assim levar ao desenvolvimento das suas competências técnicas específicas e
pessoais.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias leccionadas 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 e em
aplicar na prática os conhecimentos.
Nas aulas de orientação tutorial, pretende-se fomentar a autonomia e o espírito crítico relativo à análise da
informação técnica disponível, não descurando também a vertente económica associada às questões
abordadas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted are aimed at engaging students in the learning process and in their
personal development, and thus leading to the development of technical and personal skills.
With the knowledge and comprehension of the topics covered 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 and applying in practice the theoretical knowledge.
The tutorial classes are intended to promote students’ autonomy and critical reasoning towards the analysis of
the technical information available, without disregarding the economic issues associated to the subjects under
study.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
B. K. Bose (1997), Power Electronics and Variable Frequency Drives, IEEE Press, 1997.
I. Boldea, S. A. Nasar (2006), Electric Drives, 2nd edition, CRC Press, Boca Raton, 2006.

Mapa IX - Sistemas de Controlo de Energia / Energy Control Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Controlo de Energia / Energy Control Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Manuel dos Santos Mendes - Não funciona em 2012/2013 | It does not function in 2012/2013
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):
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Análise de condicionadores de energia capazes de eliminar ou atenuar o conteúdo harmónico existente nos
sistemas de alimentação elétricos.
Estudo de conversores estáticos capazes de elevar o fator de potência e reduzir a distorção harmónica na rede
elétrica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Analysis of power conditioners that can eliminate or reduce the harmonic content in the electrical supply
systems. Study of static converters able to increase the power factor and reduce harmonic distortion in the
power grid.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Potência e harmónicos com sistemas não sinusoidais
Potência média; fator de potência; fatores de distorção harmónica e deslocamento; principais harmónicos em
sistemas trifásicos; normas para o conteúdo harmónico; recomendações práticas.
2. Retificadores com elevado fator de potência e reduzido conteúdo harmónico
Princípio de funcionamento; técnicas de controlo; principais aplicações.
3. Filtros de potência passivos
Princípio de funcionamento; dimensionamento.
4. Filtros de potência ativos.
Série; paralelo; híbridos; princípio de funcionamento e suas aplicações.
5. Condicionadores de energia
Sistemas de transmissão de corrente alternada flexíveis (FACTS); compensador síncrono (STATCOM);
compensador série estático síncrono (SSSC); controlador único do fluxo de potência (UPFC).
6.2.1.5. Syllabus:
1. Power and harmonics for non-sinusoidal supply systems
Average Power; power Factor; harmonic distortion factor and displacement factor; main harmonics in threephase supply systems; standards for harmonic content; practical recommendations.
2. Rectifiers with high power factor and reduced harmonic distortion
Operating mode; control techniques; main applications;
3. Passive power filters;
Operating mode; rules for design.
4. Active Power Filter
Series; shunt; hybrid; operating mode; main applications
5. Power Line Conditioners
Flexible AC transmission systems (FACTS); static synchronous compensator (STATCOM); static Series
Synchronous Compensator (SSSC); unified Power Flow Controller (UPFC)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
É objetivo desta unidade curricular que os alunos adquiram conhecimentos sobre a qualidade dos sistemas de
alimentação e como controlar de forma apropriada o fluxo de energia, através da correta seleção de
conversores de potência.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goal of this course is that students may acquire knowledge on power quality and how to control properly
the flow of energy through the correct use of power electronic converters.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, com recurso a meios audiovisuais, para exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais.
Aulas teórico-práticas com resolução de exercícios que permitam a consolidação de conceitos que exijam a
conjugação de noções teóricas distintas e promovam o raciocínio crítico sobre o funcionamento dos vários
conversores de potência
A avaliação consta da realização de um trabalho de pesquisa e simulação computacional (10 valores) e de um
exame escrito sem consulta (10 valores).
O exame final para melhoria tem a classificação máxima de 10 valores.
Serão aprovados todos os alunos com classificação final igual ou superior a 9,5 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes, using audiovisual aids, with detailed presentation of the concepts, principles and
fundamental theories.
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fundamental theories.
Lectures for solving practical exercises that allow the consolidation of concepts that require a combination of
different theoretical principles and promote critical thinking about the operation of different energy converters.
Distributed evaluation with final exam is applied to this course.
The distributed evaluation comprises a research work with computer simulation (maximum score of 10) and an
exam (maximum score of 10). Books or other documents are not allowed in the exam.
To pass the course, students should achieve a minimum score of 9.5.
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 adotados 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.
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.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Tomothy L. Skvarenina - The Power Electronics Handbook, CRC Press, ISBN 0-8493-7336-0.

Mapa IX - Simulação e Animação Computacional / Computer Animation and Simulation
6.2.1.1. Unidade curricular:
Simulação e Animação Computacional / Computer Animation and Simulation
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo José Monteiro Peixoto - Não funciona em 2012/2013 | It does not function in 2012/2013
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 desta unidade curricular é fornecer ao aluno conceitos gerais sobre métodos computacionais para
a modelação de sistemas dinâmicos em ambientes físicos e/ou virtuais. Esta disciplina irá explorar várias
técnicas utilizadas no complexo processo de criação de animações por computador, incluindo as estruturas de
dados nelas utilizadas, algoritmos, métodos computacionais e técnicas de simulação, a análise da sua
complexidade e implementação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course introduces students to computer animation and related simulation techniques, as applicable to
computer games, virtual reality systems, and film special effects. Efficient numerical methods for simulating a
variety of visually interesting physical phenomena will be discussed in the context of both interactive and offline
simulation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Princípios gerais sobre animação
2. Animação básica – Interpolação
3. Cinemática e cinemática inversa
4. Sistemas de partículas
5. Animação baseada em princípios físicos
6. Animação de objectos rígidos
7. Animação de objectos hierárquicos
8. Animação de objectos deformáveis
9. Modelação de fenómenos naturais
10. Detecção e tratamento de colisões
11. Animação de humanos
6.2.1.5. Syllabus:
1. General principals about animation
2. Basic animation - Interpolation
3. Direct and inverse kinematics
4. Particle systems
5. Physical based animation
6. Rigid bodies animation
7. Hierarchal animation
8. Deformable bodies animation
9. Natural phenomenon animation
10. Collisions
11. Human character animation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta unidade curricular proporcionará uma introdução às técnicas computacionais normalmente utilizadas para
gerar animações/simulações por computador. Os tópicos abordados abrangem vários métodos que têm
aplicação na criação de efeitos visuais em filmes, no desenvolvimento de jogos de computador ou na simulação
de fenómenos físicos. Embora o foco principal seja maioritariamente nos métodos de animação baseados em
modelos físicos, também serão abordados métodos de animação com controlo pelo utilizador e métodos
baseados na captura de movimento.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course will provide an introduction to computational techniques for generating animation. Topics will
include methods which have applications in the creation of movie effects, as well as the development of video
games and training simulations. While the focus will largely be on physically based methods for the automatic
generation of motion, approximately half the course will cover methods for user control of animation and reuse
of captured motion data.
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 exercícios práticos elementares que concretizem o interesse prático da
matéria e exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
As aulas laboratoriais consistem na realização de trabalhos práticos que permitam ao aluno consolidar os
conhecimentos teóricos adquiridos. São propostos três trabalhos para casa envolvendo programação em
C/C++ e OpenGL relacionados com os tópicos cobertos na disciplina.
A avaliação consiste em 50% de avaliação teórica escrita e 50% de avaliação prática repartida por avaliação
contínua nas aulas de laboratório, trabalho de casa e um mini-projecto final.
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.
Laboratory classes where practical aspects of computer animation and simulation will be addressed, allowing
the student to consolidate the theoretical background involved on a typical animation/simulation project. There
will be three programming homework assignments in C/C++ and OpenGL, related to the material covered in
class.
The final evaluation consists on a theoretical written exam/test (weighting 50%) and a continuous evaluation of
the student on the laboratory classes, homework, and final project (also 50% 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.
A estratégia e o método de ensino adoptado seguem o que é mais comummente aceite para o ensino de
animação computacional. Esta é uma área com uma componente teórica significativa o que obriga a existência
de aulas do tipo magistral onde esse conhecimento é ministrado.
Sendo este um curso introdutório é fundamental acompanhar cada uma das unidades programáticas com
trabalhos experimentais que permitam ao aluno consolidar de forma mais sistemática os conceitos
apresentados. Pretende-se também que o aluno se familiarize com algumas das ferramentas comummente
utilizadas em animação computacional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted for this course follow the commonly accepted strategies for the
teaching of computational animation. Since in this course there is a strong theoretical background, a theoretical
class is mandatory.
Being this course an introductory course it is essential that each theoretical concept must be consolidated with
a set of practical assignments where the student will be able to interact with the set of tools typically used on
computer animation. This will be achieved on the laboratory classes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Rick Parent: Computer Animation, Second Edition: Algorithms and Techniques, Second edition, Publisher:
Morgan Kaufmann, ISBN: 9780125320009
• Dave Shreiner: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1,
Seventh edition, Publisher: Addison-Wesley Professional, ISBN: 9780321552624
• Paulo Peixoto (2009) – Diapositivos das aulas teóricas de Simulação e Animação Computacional, DEECFCTUC.
• Paulo Peixoto (2009) – Folhas Laboratoriais de Simulação e Animação Computacional, DEEC-FCTUC.

Mapa IX - Propagação na Atmosfera / Radiowave Propagation
6.2.1.1. Unidade curricular:
Propagação na Atmosfera / Radiowave Propagation
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Gonçalo Mestre Veríssimo Silveirinha - T:60
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 central é o estudo dos mecanismos de propagação da radiação electromagnética na atmosfera
terrestre.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The central objective is the study of the mechanisms of propagation of electromagnetic waves in the Earth
atmosphere.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos fundamentais.
Onda de solo.
Onda troposférica.
Difracção.
Onda Ionosférica.

6.2.1.5. Syllabus:
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6.2.1.5. Syllabus:
Basics of electromagnetics and wave propagation.
Ground wave.
Propagation in the troposphere.
Diffraction.
Sky wave.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático desta unidade curricular incide no estudo dos mecanismos de propagação na
atmosfera terrestre, o que é completamente consistente com os objectivos enunciados no ponto p.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit is focused on the study of wave propagation in the Earth’s atmosphere, which
is completely consistent with the objectives enunciated in the item p.
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 exercícios elementares que concretizem o interesse prático da matéria e exemplifiquem a sua aplicação a
situações reais.
- Frequência (até 45% da nota final);
- Exame (até 90% da nota final);
- Trabalhos para casa (até 10% da nota final)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with a detailed presentation of the concepts, principles, and of the fundamental theories. In
addition, several basic practical exercises will be solved to illustrate the practical interest of the subject and
exemplify its application to real cases.
- Midterm exam (up to 45% of the final mark);
- Exam (up to 90% of the final mark).
- Homework assignments (up to 10% of the final mark).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular em questão tem um conteúdo programático fortemente teórico, pelo que a metodologia de
ensino baseada em aulas magistrais com resolução de problemas é a mais indicada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The topics of study of the present curricular unit are mainly theoretical (fundamental knowledge), and hence the
methodology based on lectures followed by problem solving is the one most suitable.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Collin R.E (1985), Antennas and Radiowave Propagation, McGraw-Hill

Mapa IX - Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy Control and Learning
6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy Control and Learning
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Alexandre de Matos Araújo - T: 30; PL: 30
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:
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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):
Adquirir competências necessárias a conhecer e aplicar os conceitos fundamentais relativos aos sistemas
difusos e redes neuronais, bem como analisar, compreender e projectar sistemas de controlo difuso e
sistemas baseados em redes neuronais. Adquirir competências necessárias a conhecer e aplicar conceitos
fundamentais relativos a aprendizagem automática.
Aquisição de competências em análise e síntese, aprendizagem autónoma, aplicação prática de
conhecimentos teóricos, resolução de problemas, raciocínio crítico, adaptabilidade a novas situações.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire the competencies required to have knowledge and apply the fundamental concepts concerning fuzzy
systems and neural networks, as well as analyse, understand and design fuzzy control systems, and systems
based on neural networks. Acquire competencies required to have knowledge and apply fundamental concepts
concerning to computational learning.
Acquiring competencies in analysis and synthesis, autonomous learning, practical application of theoretical
knowledge, problem solving, critical reasoning, adaptivity to new situations.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Lógica Difusa. Sistemas difusos. Bases de conhecimento, regras. Inferência difusa. Aprendizagem automática.
Controladores difusos, e métodos de aprendizagem para a sua síntese e calibração automática. Controlo por
supervisão difusa. Redes neuronais e arquitecturas de redes neuronais. Aprendizagem com redes neuronais.
Controlo com redes neuronais. Integração de sistemas difusos e redes neuronais, controlador neuro-difuso.
6.2.1.5. Syllabus:
Fuzzy logic. Fuzzy Systems. Knowledge bases, rules. Fuzzy inference. Automatic learning. Fuzzy controllers,
and learning methods for their synthesis and automatic calibration. Fuzzy supervisory control. Neural networks
and neural network architectures. Learning with neural networks. Control with neural networks. Integration of
fuzzy systems and neural networks, neuro-fuzzy controller.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos propostos cobrem as matérias, problemas, metodologias, conhecimentos e
competências necessárias na aplicação dos conceitos fundamentais relativos a sistemas difusos e redes
neuronais, bem como na análise, compreensão e projecto de sistemas de controlo difuso e sistemas de
controlo baseados em redes neuronais, bem como na aquisição das competências necessárias a conhecer e
aplicar os conceitos fundamentais relativos a aprendizagem automática. Este é um conjunto de conteúdos
usuais de base em disciplinas de controlo difuso, redes neuronais e aprendizagem.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus contents cover the subjects, problems, methodologies, knowledge, and competencies
required for the application of the fundamental concepts related to fuzzy systems and neural networks, as well
as on analysis, understanding, and design of fuzzy control systems and control systems based on neural
networks, as well as on the acquisition of competencies required to know and apply the fundamental concepts
related to automatic learning. This is a set of usual basis syllabus contents in subjects of fuzzy control, neural
networks, and learning.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas do tipo magistral com exposição, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios,
teorias e metodologias e com a apresentação de exemplos de concretização e aplicação.
Aulas práticas laboratoriais com a orientação do docente: nestas, haverá algum tempo dedicado a
apresentação de tópicos relevantes para a execução dos trabalhos práticos; e o restante tempo será dedicado
à realização de trabalhos práticos que exijam a aplicação e conjugação de conceitos distintos.
A avaliação consiste em exame final com peso de 50% no resultado final, e trabalho laboratorial ou de campo
com um peso de 50% no resultado final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes of magisterial type with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts,
principles, theories, and methodologies, and with the presentation of illustrative and application examples.
Practical laboratory classes, supervised by a professor: in these classes, some time is dedicated to the
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presentation of topics relevant to the laboratory works; And the rest of the time is dedicated to the development
of laboratory works which require the application and combination of different concepts.
Evaluation consists of a final exam with a weight of 50% on the final mark, and fieldwork or laboratory work with
a weight of 50% on the final mark.
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 adoptado 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 leccionadas nas aulas teóricas, bem como com os
trabalhos de aplicação prática que se procura que os alunos desenvolvam nas aulas laboratoriais, estão
criadas as condições para o desenvolvimento das competências em análise e síntese, raciocínio crítico,
resolução de problemas, e aprendizagem autónoma.
Nas aulas laboratoriais, com a realização dos trabalhos práticos, procura-se familiarizar os alunos com a
aplicação dos conceitos fundamentais relativos a sistemas difusos, sistemas de controlo difuso, sistemas
baseados em redes neuronais, e aprendizagem automática. O desenvolvimento dos trabalhos práticos cria
condições para que os alunos adquiram também competências em aplicar na prática os conhecimentos
teóricos, e em adaptabilidade a novas situações.
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 with the
development of the practical application assignments given in the laboratory classes, conditions exist for the
development of competencies in analysis and synthesis, critical reasoning, problem solving, and autonomous
learning.
In the laboratory classes, with the working out of handouts and practical assignments, the students are
familiarized with fundamental concepts concerning fuzzy systems, fuzzy control systems, systems based on
neural networks, and automatic learning. The development of the practical assignments creates conditions for
the students to also acquire competencies in practical application of theoretical knowledge, and adaptivity to
new situations.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Wang, L.-X. (1997) – A Course in Fuzzy Systems and Control, Prentice-Hall.
• Haykin, S. (1994) – Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Macmillan.
• Lin, C.-T., Lee, C.S.G. (1997) – Neural Fuzzy Systems - A Neuro-Fuzzy Synergism to Intelligent Systems,
Prentice-Hall.
• Krose, B., Smagt, P.V.D. (1996) – An Introduction to Neural Networks, The University of Amesterdam.

Mapa IX - Manutenção de Sistemas Electromecatrónicos/ Maintenance of Electromechatronic Systems.
6.2.1.1. Unidade curricular:
Manutenção de Sistemas Electromecatrónicos/ Maintenance of Electromechatronic Systems.
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Manuel dos Santos Mendes - Não funciona em 2012/2013 | It does not function in 2012/2013.
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 competências básicas nos seguintes domínios:
(i) organização e gestão da manutenção;
(ii) diagnóstico de avarias.
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(ii) diagnóstico de avarias.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students acquire basic skills in the following areas:
(i) Organization and maintenance management;
(ii) Fault diagnosis.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A Eletromecatrónica.
2. Considerações básicas sobre sistemas eletromecatrónicos.
3. Âmbito da manutenção de sistemas eletromecatrónicos.
4. A função da manutenção.
5. Evolução histórica da função da manutenção.
6. Objetivos da manutenção.
7. A estrutura do serviço da manutenção.
8. Circuitos de informação da manutenção.
9. Filosofias de manutenção.
10. Estratégias de manutenção.
11. Auditorias de manutenção.
12. O conceito de diagnóstico de avarias.
13. Diagnóstico de avarias em motores de indução trifásicos.
14. Diagnóstico de avarias em transformadores trifásicos.
6.2.1.5. Syllabus:
1. The Electromechatronic
2. Basic considerations about electromechatronic systems
3. Scope of electromechatronic systems maintenance.
4. The role of maintenance.
5. Historical evolution of the maintenance role.
6. Maintenance goals.
7. The structure of the maintenance service.
8. Circuits of maintenance information.
9. Maintenance philosophies.
10. Maintenance strategies.
11. Maintenance audits.
12. The fault diagnosis concept.
13. Fault diagnosis in induction motors.
14. Fault diagnosis in three-phase power transformers
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
É objetivo desta unidade curricular que os alunos adquiram conhecimentos sobre organização e gestão da
manutenção e sobre diagnóstico de avarias.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goal of this course is that students acquire knowledge about organizing and managing the maintenance and
fault diagnosis in electromechatronic systems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, com recurso a meios audiovisuais, para exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais.
A avaliação consta da realização de um trabalho de pesquisa (10 valores) e de um exame escrito sem consulta
(10 valores).
O exame final para melhoria tem a classificação máxima de 10 valores.
Serão aprovados todos os alunos com classificação final igual ou superior a 9,5 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes, using audiovisual aids, with detailed presentation of the concepts, principles and
fundamental theories.
Distributed evaluation with final exam is applied to this course. The distributed evaluation comprises a research
work (maximum score of 10) and an exam (maximum score of 10). Books or other documents are not allowed in
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the exam. The final exam can be improved to a maximum score of 10.
To pass the course, students should achieve a minimum score of 9.5.
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 adotados 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, 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.
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, there are conditions for
the development of competencies in problem solving, critical reasoning, applying in practice theoretical
knowledge and, at a more advanced level, analysis and synthesis.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• CARDOSO, A. J. M., 1991, Diagnóstico de Avarias em Motores de Indução Trifásicos, 136 págs., Coimbra
Editora, Coimbra, Portugal.
• VARELA PINTO, C., 1999, Organização e Gestão da Manutenção, 253 págs., Monitor, Lisboa, Portugal.

Mapa IX - Interacção Homem-Máquina / Human-Machine Interaction
6.2.1.1. Unidade curricular:
Interacção Homem-Máquina / Human-Machine Interaction
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Carvalho Menezes - T:30; OT:30
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 UC centra-se no problema do desenvolvimento de mecanismos de interacção homem-máquina, bem
como nas filosofias de design de interacção. No final os alunos deverão:
• ser capazes de avaliar os mecanismos de interacção de um dispositivo ou sistema.
• conhecer os passos necessários para a criação de novos sistemas interactivos.
• distinguir claramente o desenvolvimento de mecanismos de interacção e o design da interacção.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is centred on the problems related with the development o human-machine interaction
mechanisms, as well as on the interaction design philosophies. In the end the students should:
• beable to evaluatetheinteractionmechanismsof a givensystemordevice
• knowtherequiredsteps for theconstructionofnewinteractivesystems
• distinguishbetweenthedevelopmentofinteractionmechanismsandtheinteraction design process
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimentohistórico das interfaces com o utilizador
Questões de ordempsicológica, fisiológicas e de engenharia
Modos e estilos de interacção
Dispositivos
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Dispositivos
Especificação e desenho de interfaces
Realização e problemasrelacionados
Avaliação de interfaces
Casos de estudo
6.2.1.5. Syllabus:
Historical evolution of user interfaces
Common interaction questions: psychological, physiologic and engineering related.
Interaction modes and styles
Devices
Interface specification and design
Implementation and related problems
Interface evaluation
Study cases.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Estando esta UC inserida num curso de engenharia é natural que os alunos não tenham muita sensibilidade
para as questões relacionadas com factores humanos. Por esta razão este programa adequa-se a colmatar
esta falha.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being this course included in the program of a master in engineering, it is natural that the student do not have
much sensitivity to issues related with human factors. This syllabus tries exactly to bring the students to
perceive the ergonomic-related issues.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, recorrendo a meios audiovisuais, com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de exercícios práticos elementaresque concretizem o interesse prático da
matéria e exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
Aulas de orientação tutorial onde a elaboração de projectos e sua discussão leva o aluno a melhor
compreender as questões que vão além da área da engenharia.
A avaliação consiste em duas partes: a primeira que consiste num exame final com peso de 50% e outra
composta por projetos que terá um peso de 50% no resultado final.
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.
Tutorial orientation classes, where the development of projects and their analysis makes the student to better
understand the issues that go beyond common engineering.
Evaluationiscomposedoftwoparts: thefirstis a final exam weighting 50% ofthe final mar,
thesecondiscomposedofprojectsthatwillweight for theremaining 50%.
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 o desenvolvimento de
projectos 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.
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 development of
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projects, 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.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Helen Sharp, YvoneRogers, JeniferPreece, InteractionDesign : BeyondHuman-ComputerInteraction, 3rd Edition,
John Wiley& Sons Ltd, 2011

Mapa IX - Técnicas de Transmissão/Transmission Techniques
6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas de Transmissão/Transmission Techniques
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lúcia Maria dos Reis Albuquerque Martins - T:30; PL:30
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 os conhecimentos que permitam aos futuros engenheiros utilizar/gerir as diferentes tecnologias de
rede de transporte estudados no âmbito desta unidade curricular, que se encontram em funcionamentoem
redes de telecomunicações. O estudo de novas tecnologias emergentespara redes de transporte deverá ainda
facilitar a integração em equipas de investigação e desenvolvimento nesta área, em particular nas existentes
no nosso país.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the knowledge that enablesfuture engineers to use/manage the different transport networks
technologiesstudied in this curricular unit, which are in service in telecommunication networks.The study of the
emerging technologies for transport networks should also aid the integration in research and development
teams in this area, particularly in the ones that exist in our country.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Hierarquia digital plesiócrona
Revisões de sistemas de transmissão digitaisem banda básica. Regeneração. Transmissão a dois e a quatro
fios. Princípios e estrutura dos sistemas digitais plesiócronos. Sistemasde multiplexação primários. Sistemas
de ordem superior.
2-Noções básicas de fiabilidade
3-Hierarquia digital síncrona
Estrutura da trama e multiplexação síncrona. Procedimentos de multiplexação síncrona. Mapeamento de
tributários. Ponteiros e processamento de ponteiros. Rede de transporte. Sobrevivência a falhas.Transmissão
de dados sobre SDH.
4-Novas tecnologias para redes de transporte
6.2.1.5. Syllabus:
1- Plesiochronous digital hierarchy (PDH)
Reviews of baseband digital transmission. Regeneration. Two-wire and four-wire links. Principles and structure
of the plesiochronous digital hierarchy. Primarymultiplex systems. Higher order systems.
2-Basic notions of reliability
3-Synchronous digital hierarchy (SDH)
Frame structure and synchronous multiplexing. Synchronous multiplexing procedures. Tributary mapping.
Synchronization via pointers. Transport network. Network survivability. Data transmission over SDH.
4 - New technologies for transport networks
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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No primeiro tópico introduz-se a primeira hierarquia de multiplexagem de sinais digitais, identificando-se as
principais questões que se levantam na constituição destes sinais e estudando-se mais particularmente os
sinais a 2.048 Mbit/s, que ainda hoje existem em redes reais.
No segundo tópicos introduzem-se algumas noções básicas de fiabilidade, por ser um conceito fundamental
associado à transmissão de sinais de alto débito.
No terceiro tópico estudam-se os aspectos básicos da hierarquia de multiplexagemde sinais digitais que existe
atualmente em funcionamento na maioria das redes de telecomunicações.
No quarto tópico estudam-se as principais características das diferentes tecnologias emergentes associadas a
redes de transporte.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In the first topic, the introduction of the first multiplexing hierarchy for digital signals allows the identification of
the key issues that arise in the composition of these signals, particularly for the case of 2.048 Mbit/s signals,
which still exist in real networks.
Some basic notions of reliability, which is a key conceptrelated with high bit rate signals transmission, are
introducedin the second topic.
The third topic presents the basic characteristics of the multiplexing digital hierarchy that presently exists in
most telecommunication networks.
The fourth topic introduces the main characteristics of the different emerging technologies associated with
transport networks.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas apresenta-se detalhadamente os tópicos mencionados, recorrendo a meios audiovisuais,
procurando envolver os alunos através da proposta de problemas teórico-práticos relacionados com os
assuntos expostos.
Nas aulas laboratoriais analisam-seos aspectos práticos associados à transmissão digital de sinais em banda
base, analisando-se em particular a constituição dos sinais a 2.048Mbit/s.No final do semestre far-se-á um
trabalho que conta com a colaboração de especialistas da PT Inovação e com equipamentos SDH
disponibilizados por esta empresa.
A admissão a exame está dependente da assiduidade nas aulas laboratoriais (75% de presenças obrigatórias),
assim como da classificação obtida em questionários sobre os trabalhos práticos realizados.
A avaliação consiste, para além da componente laboratorial com um peso até 30%, num exame final com peso
no mínimo de 70% ou, em alternativa, em provas de frequência e/ou trabalho de síntese e exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the theoretical classes the topics proposed are presented in detail, using audiovisual resources and trying to
involve the students through the proposals of practical exercises related with the subjects exposed.In the
laboratory classes the practical aspects associated with baseband digital signals transmission are analysed,
particularly the 2.048Mbit/s signals. At the end of the semester a practical work will be carried out, with the
collaboration of experts from PT-Inovação,using SDH equipment provided by this enterprise.
The exam admission depends on the attendance at the laboratory classes (75% attendance required), as well as
the classification obtained in questionnaires about the practical work carried out.
The evaluation consists, apart from the laboratory component with a weight up to 30%, by a final examination
with a weight of at least 70%.Alternatively, midterm exams and/or a synthesis workduring the semester may be
carried outtogether with the final exam.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nas aulas teóricas são transmitidosos conceitos essenciais relacionados com sistemas de transmissão que
existem atualmente em redes de telecomunicações bem como os relacionados com sistemas de transmissão
emergentes. Para além disso, havendo no nosso país alguma investigação e desenvolvimento neste tipo de
sistemas, procurar-se-á ainda mostrar essa realidade através de palestras e/ou visitas de estudo, para as
quais se tem contado nos últimos anos com a colaboração da PT-Inovação.
Nas aulas laboratoriais pretende-se a objectivação prática de conceitos teóricos leccionados na unidade
curricular em função dos meios disponíveis.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the theoretical classes are taught the essential concepts related with transmission systems that currently
exist in present telecommunication networks as well as the ones related with new emerging transmission
technologies.In addition, as there is some research and development in our country related with this type of
systems, some efforts shall also be done to show this reality to the students through lectures and/or study
visits,for which in recent years we have relied with the cooperation of PT-Inovação.
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The purpose of the laboratory classes is the practical objectification of theoretical concepts taught in the
course, depending on the available resources.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Fontolliet, P. G. (1986) -Telecommunication Systems. Artech House.
Lee, B., Kang, M. and Lee, J. (1996)- Broadband Telecommunications Technology. Artech House Inc.
Leon-Garcia, A. and Widjaja,I.(2004) -Communication Networks: Fundamental Concepts and KeyArchitectures.
McGraw-Hill, 2ª edição.
Kasim, A. (2008) - Delivering Carrier Ethernet - Extending Ethernet Beyond the LAN, McGraw-Hill.
Martins, L. (2008) - Diapositivos das aulas teóricas de Técnicas de Transmissão, DEEC-FCTUC.

Mapa IX - Processamento Avançado de Vídeo | Advanced Video Processing
6.2.1.1. Unidade curricular:
Processamento Avançado de Vídeo | Advanced Video Processing
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Alberto da Silva Cruz - Não funciona em 2012/2013 | It does not function in 2012/2013
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):
Facultar uma formação avançada em processamento de sinais de vídeo e suas aplicações à compressão,
difusão, armazenamento, indexagem e busca de video digital.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the students with information and knowledge about the operation advanced video processing
techniques and their application to compression, diffusion, storage, indexing and retrieval of digital video.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Fundamentos de aquisição e processamento digital de sinais multidimensionais,
2-Métodos avançados de processamento de sinais de vídeo para codificação, transmissão, indexação e
pesquisa, protecção de dados, armazenamento e outras aplicações.
3-Estudo de normas actuais e em desenvolvimento relacionadas com o processamento de vídeo e suas
aplicações,
4-Aplicações
6.2.1.5. Syllabus:
1-Fundamentals of capture and processing of multidimensional signals,
2- Advanced processing techniques for coding, transmission, storage, indexing, searching and retrieval of
digital video,
3-Study of standards (in-force and under study) related to digital video processing and its multiple applications,
4-Applications
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o objectivo principal da unidade curricular o estudo de métodos de processamento de video digital para
aplicações em tarefas de codificação, transmissão, indexação, pesquisa e similares é necessário perceber
quais as características destes sinais multidimensionais e estudar em detalhe os fundamentos matemáticos
dos métodos de processamento digital dos mesmos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since digital video is a multidimensional signal and thus course proposes to teach advanced digital video
processing techniques and their applications the main objectives of this unit can be attained only if the
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processing techniques and their applications the main objectives of this unit can be attained only if the
fundamentals of multidimensional signals representation and digital processing are studied in depth.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino dos tópicos que integram o programa desta unidade curricular é feito com base em aulas magistrais
com e sem apoio de meios audiovisuais complementadas quando necessário por sessões de resolução de
problemas simples escolhidos para melhorar o entendimento de certos tópicos. Adicionalmente existem aulas
de natureza mais aplicada (laboratório) em que os alunos executam trabalhos com caráter experimental
programando e testando algoritmos de processamentode vídeo. A avaliação será feita com recurso a provas
escritas (50%) e relatórios dos trabalhos práticos executados nas aulas práticas (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will be based on lectures (carried out with and without support of multimedia presenters)
complemented with short problem solving sessions to further the understanding of the syllabus major topics. In
addition there will be laboratory classes in which the students will have to complete practical assignments
dealing mostly with the programming and testing of video processing algorithms.
Grading will be based on written exams (50%) as well as evaluation of the reports produced upon completion of
each laboratory work (50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conhecimentos a adquirir na unidade curricular têm fundamentos de natureza teórica e incluem também
informação descritiva de métodos de processamento de sinais de vídeo para codificação, transmissão,
indexação e pesquisa, protecção de dados, armazenamento e outras aplicações que requerem aulas do tipo
magistral para serem devidamente transmitidos aos alunos. Por outro lado dada a natureza aplicada dos
métodos de processamento de sinais de vídeo estudados é fundamental que haja experimentação em ambiente
laboratorial para consolidação dos conhecimentos transmitidos nas aulas magistrais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The subjects taught on this unit have a strong theoretical background and include descriptive information about
the video processing techniques for coding, transmission, indexing and search and other applications. This kind
of knowledge is better transmitted to the students during lecturing sessions. However, since these subjects are
of applied nature it is important that the students perform practical experimentation in a laboratory environment
to deepen their understanding of the technologies studied in the course.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Jens-Rainer Ohm, “Multimedia Communication Technology: Representation, Transmission and Identification of
Multimedia Signals“, Springer 2004
• John Woods, “Multidimensional Signal, Image, and Video Processing and Coding”, Academic Press, 2006
• Jae S. Lim, “Two-Dimensional Signal and Image Processing”, Prentice Hall, 1989
• Dan Dudgeon, RusselMersereau, “Multidimensional Digital Signal Processing”, Prentice Hall, 1984

Mapa IX - Inspecção Automática e Visão Artificial / Artificial Vision and Automatic Inspection
6.2.1.1. Unidade curricular:
Inspecção Automática e Visão Artificial / Artificial Vision and Automatic Inspection
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Moreira de Campos Pereira Batista - T:30; PL:30
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):
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O objectivo primário da Unidade Curricular é fornecer aos alunos conhecimento sobre sistemas de visão com
aplicação em automação industrial. Este universo de aplicações integra os domínios da inspecção visual, visão
robótica e monitorização de processos e controlo visual.
Pretende-se neste unidade curricular colocar o aluno perante a realidade da realização de projectos de
inspecção baseados em informação visual (câmaras) para a monitorização e controlo de qualidade em
processos industriais reais.
Pretende-se que os alunos adquiram competências em concepção, especificação e integração de
sistemas/sub-sistemas de inspecção visual, estimulando capacidades de raciocínio crítico, aprendizagem
autónoma e trabalho em equipa e capacidade de aplicação de conceitos de cariz teórico a problemas práticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The primary objective of the course is to provide students with knowledge about vision systems with
applications in industrial automation (machine visison). This universe of applications integrates the fields of
visual inspection, robotics, vision process monitoring and vision based control. It is intended to put the student
before the reality of projects of inspection based on visual information (cameras) for monitoring and quality
control in real industrial processes.
It is intended that students acquire competencies in design, development and integration of
systems/subsystems of visual inspection, encouraging critical reasoning skills, autonomous learning and team
work and ability to apply theoretical concepts to practical problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Introdução à visão artificial;
2. Propriedades da luz e imagem;
3. Formação e aquisição de imagem;
4. Equipamentos e técnicas de iluminação;
5. Processamento de imagem;
6. Côr e luminosidade;
7. Segmentação e análise de forma;
8. Calibração e Metrologia;
9. Aquisição de imagens 3D;
10. Soluções e sistemas de visão artificial;
6.2.1.5. Syllabus:
1.Introduction to Artificial Vision;
2. Properties of light and Image;
3. Image formation and acquisition;
4. Ilumination: Techniques, Equipments and solutions;
5. Image processing for Machine Vision;
6. Color and Luminosity: Processing color;
7. Segmentation and Shape Analysis;
8. Calibration and Metrology;
9. Acquiring 3D images: active and passive solutions;
10. Artificial Vision: Solutions and Systems.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Nesta unidade curricular é dado particular ênfase aos aspectos da especificação e desenvolvimento de
soluções de inspecção e monitorização visual com aplicação directa em processos industriais.
A UC está estruturada em duas parcelas distintas mas interligadas, dedicando-se numa primeira fase uma
particular atenção aos elementos constituintes dos sistemas de inspecção visual, com especial ênfase na
componente de iluminação e aquisição de imagem, dando-se posteriormente atenção aos aspectos que
envolvem o processamento da informação visual, segmentação e metrologia da imagem e aquisição de
informação tridimensional. Concluí-se o curso com a apresentação de diversas soluções de inspecção e
monitorização visual aplicadas em ambiente industrial e disponíveis comercialmente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course is given particular emphasis to aspects of the specification and development of solutions for visual
inspection and monitoring with direct application in industrial processes.
The UC is structured into two distinct parts, but interlinked, initially devoting particular attention to the elements
of visual inspection systems, with special emphasis on component lighting and image acquisition, giving further
attention to issues that involve image processing, segmentation, metrology and image acquisition of threedimensional information. The course is concluded with the presentation of several visual inspection systems
and solutions with application in industry and available commercially.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC adopta como metodologia de ensino a apresentação de conceitos de cariz mais teórico e conceptual
em aulas do tipo magistral, onde é feita uma exposição detalhada dos conceitos da visão artificial e das
metodologias fundamentais à inspecção visual, complementado com uma forte componente laboratorial onde
os alunos podem validar a aprendizagem das aulas magistrais através da realização de vários mini-projectos
de inspecção automática baseados em visão.
O processo avaliativo adoptado pretende estimular a aprendizagem contínua do aluno, contemplando duas
componentes de avaliação; teórica e laboratorial. A avaliação teórica será concretizada unicamente através da
realização de exames debruçando-se sobre a aquisição de conhecimentos quer a nível teórico quer
prático/laboratorial, contribuindo para 40% da avaliação. A avaliação laboratorial tem carácter contínuo e
reflecte o desempenho do aluno na realização da componente laboratorial, contribuindo para 60% da avaliação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course adopts as teaching methodologies the presentation of theoretical and conceptual concepts in
master (theoretical) classes, where a detailed exposition of the concepts, principles and methodologies
fundamental to artificial vision and visual inspection is presented, complemented with a strong laboratory
component where students are able to validate the concepts learned on the master classes by conducting
several mini-projects for monitoring and quality control using visual inspection.
The evaluation process adopted intended to stimulate student’s lifelong learning, considering two components
of assessment: theoretical (40%) and laboratorial (60%); The theoretical evaluation will be accomplished by
exams, where the level of theoretical and conceptual knowledge of students is evaluated, while the laboratory
evaluation is continuous in nature and reflects the student's performance in carrying out the laboratory
component.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A estratégia e método de ensino adoptado procuram envolver o aluno num processo contínuo de aprendizagem,
permitindo-lhe exercitar as matérias leccionadas nas aulas teóricas através da realização de vários miniprojectos laboratoriais com aplicação em ambiente empresarial. Com esta abordagem, os alunos sentem-se
directamente envolvidos no processo de aprendizagem e de valorização pessoal, permitindo-lhe desenvolver
competências técnico-científicas específicas da UC e simultaneamente competências genéricas, de natureza
mais instrumental, pessoal e sistémicas.
O conhecimento transmitido nas aulas magistrais é gradualmente transposto para as aulas laboratoriais
através dos vários projectos, nos quais o aluno é induzido a aplicar e validar os conceitos adquiridos,
permitindo o desenvolvimento de competências de análise de problemas, desenvolvimento e especificação de
projectos, raciocínio critico e aprendizagem autónoma.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The strategy and method of teaching adopted seek to engage the student in a continuous process of learning,
allowing them to practice the theoretical concepts taught on master classes by implementing several projects
of visual inspection with direct application in industry. With this approach, students feel directly involved in the
process of learning and personal enhancement, allowing them to develop specific technical and scientific skills
in machine vision and visual inspection and also lead to the development of generic competences of personal
and systemic nature.
The knowledge imparted in the master classes is gradually implemented in the laboratory classes through
these projects, in which the student is asked to apply and validate the concepts acquired, allowing the
development of skills of problem analysis, development and projects specification, critical thinking and
independent learning.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alexander Hornberg, ed. (2008), Handbook of Machine Vision, Wiley-VCh
E.R. Davies (2012), Computer and Machine Vision, Fourth Edition: Theory, Algorithms, Practicalities, Elsevier
Inc.
Bruce G. Batchelor, ed. (2012), Machine Vision Handbook , Springer.
Gonzalez and Woods (2008), Digital Image Processing, 3rd Edition, Prentice-Hall
Apontamentos disponibilizados pelo docente (2007-2012).

Mapa IX - Sistemas Robóticos e Robótica Móvel / Robotic Systems and Mobile Robotics
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Robóticos e Robótica Móvel / Robotic Systems and Mobile Robotics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Moreira de Campos Pereira Batista - T:30; PL:60
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 (UC) tem como objectivo apresentar os vários subsistemas funcionais que constituem
e compõem a robótica móvel. A UC procura fornecer aos alunos conhecimento em aspectos computacionais
da Robótica Móvel, em particular na modelação, localização, geração de mapas e navegação.
Pretende-se que os alunos adquiram competências em concepção, modelação e integração de subsistemas de
robótica móvel, estimulando capacidades de raciocínio critico, aprendizagem autónoma e capacidade de
aplicação de conceitos de cariz teórico a problemas práticos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to present the various functional subsystems that comprise a mobile robot. The course seeks
to provide students with knowledge in the computational aspects of Mobile Robotics, in particular in modeling,
location, map generation and navigation.
It is intended that students acquire competencies in design, modeling and integration of subsystems of mobile
robotics, encouraging critical reasoning skills, autonomous learning and ability to apply theoretical concepts to
practical problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução e contextualização da robótica móvel
2. Sistemas de Actuação e Sensores para robótica móvel
3. Locomoção e Condução.
4. Odometria, modelação e correcção de erros
5. Mapas, Mapeamento e Construção de mapas
6. Navegação e Localização
7. Planeamento do Movimento e Trajectórias
8. SLAM - localização e mapeamento simultâneos.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction and contextualization of mobile robotics
2. Actuators and Sensors for mobile robots
3. Locomotion and Driving.
4. Odometry, modeling and error correction
5. Maps, Mapping and Construction of maps
6. Navigation and Localization
7. Planning Movement and Trajectories
8. SLAM - Simultaneous localization and mapping.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Nesta UC são apresentados os diferentes aspectos da robótica móvel, focando aspectos de mais baixo nível
como a capacidade de locomoção até aos de mais alto nível como a cognição e a capacidade de navegação
autónoma. A UC começa com uma análise sobre os mecanismos dos sistemas robóticos que lhe conferem
capacidade de locomoção e percepção. É estudado em detalhe a modelação cinemática dos diferentes tipos de
rodas, evoluindo-se gradualmente para o estudo dos aspectos da mobilidade e manoberabilidade de
plataformas móveis. Após a modelação cinemática de plataformas móveis, a UC concentra a sua atenção nos
três elementos chave da robótica móvel: Mapeamento: mapas e construção de mapas; Localização: saber
onde se localiza no mundo e finalmente, Planeamento de trajectórias: capacidade de se deslocar para um ponto
objectivo. Concluímos o curso com a apresentação do conceito de mapeamento e localização simultâneo
(SLAM) e sua aplicação em problemas de robótica móvel.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course introduces the diferent aspects of mobile robotics, ranging from robot’s low level locomotive ability
to high-level cognition and its ability to navigate robustly and autonomously. We begin with a survey of the most
popular mechanisms that enable locomotion and perception and evaluate locomotion mechanisms overall
motion capabilities quantitatively, focusing on the kinematic aspects of the robot, beginning with the kinematic
contribution of each wheel and graduating to an analysis of the robot maneuverability. Then we move our focus
to the three key issues of mobile robotics: (i) Mapping : building a map of our surroundings, (ii) Localization :
knowing where we are and (iii) Path planning : formulating a plan to get use where we want to go. We conclude
the course covering the theory behind simultaneous localization and mapping (SLAM) as well as a brief review
of the Kalman Filter and also the EKF.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta disciplina adopta como metodologia de ensino a apresentação de conceitos de cariz mais teórico e
conceptual em aulas do tipo magistral, complementado com uma forte componente laboratorial onde os alunos
podem implementar e validar as funcionalidades dos conceitos introduzidos nas aulas magistrais, recorrendo
quer a ambiente de simulação quer à implementação de algoritmos em plataformas móveis didácticas
disponibilizadas aos alunos.
O processo avaliativo adoptado pretende estimular a aprendizagem contínua do aluno, contemplando duas
componentes de avaliação; teórica/teórico-prática e laboratorial. A avaliação teórica será concretizada
unicamente através da realização de exames debruçando-se sobre a aquisição de conhecimentos concretizada
quer a nível teórico quer prático/laboratorial, enquanto a avaliação laboratorial tem carácter contínuo e reflecte
o desempenho do aluno na realização da componente laboratorial. Ambas as partes contribuem em igual
percentagem.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course adopts as teaching methodologies the presentation of theoretical and conceptual concepts of
mobile robotics is master classes (theoretical classes), complemented with a strong laboratory component
where students are able to implement and validate the concepts presented and learned on the master classes
by performing simulation studies in Matlab and through the realization of an experimental project using several
didactic mobile platforms.
The evaluation process adopted intended to stimulate lifelong learning of the student, considering two
components of assessment: theoretical/practical and laboratory;
The theoretical evaluation will be accomplished mainly by exams, where the level of theoretical and conceptual
knowledge of students is evaluated, while the laboratory evaluation is continuous in nature and reflects the
student's performance in carrying out the laboratory component. Both parts contribute in equal proportion.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A estratégia e método de ensino adoptado procuram envolver o aluno num processo contínuo de aprendizagem,
permitindo-lhe exercitar as matérias leccionadas nas aulas teóricas através da realização de vários trabalhos
laboratoriais, inicialmente através de simulação terminando com a realização de um mini-projecto em
plataformas móveis educacionais. Com esta abordagem, os alunos sentem-se directamente envolvidos no
processo de aprendizagem e de valorização pessoal, permitindo-lhe desenvolver competências técnicocientíficas específicas da UC e simultaneamente competências genéricas, de natureza mais instrumental,
pessoal e sistémicas.
O conhecimento transmitido nas aulas magistrais é gradualmente transposto para as aulas laboratoriais
através dos vários labworks, nos quais o aluno é induzido a aplicar e validar os conceitos adquiridos,
permitindo o desenvolvimento de competências de análise de problemas, raciocínio critico e aprendizagem
autónoma.
A possibilidade que os labworks proporcionam para a consolidação da aprendizagem das matérias
leccionadas, associados à possibilidade de validação e visualização de resultados subjacentes à simulação,
permitem uma aprendizagem autónoma e sustentada dos problemas inerentes à modelação de plataformas
móveis, integração de informação sensorial, mapeamento e localização e finalmente incorporação de
estratégias de navegação.
Com a realização do mini-projecto experimental nas plataformas educacionais Pololu, os alunos têm a
possibilidade de validar em ambiente real os conceitos estudados e validados através de simulação, tomando
consciência directa dos problemas e dificuldades da concretização das soluções estudadas em plataformas
reais interagindo em universos físicos reais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The strategy and method of teaching adopted seek to engage the student in a continuous process of learning,
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allowing them to practice the theoretical concepts taught on master classes by implementing several labworks,
initially through simulation ending with the completion of a mini-project on mobile platforms educational . With
this approach, students feel directly involved in the process of learning and personal enhancement, allowing
them to develop specific technical and scientific skills in robotics and also lead to the development of generic
competences of personal and systemic nature.
The knowledge imparted in the master classes is gradually implemented in the laboratory classes through
various labworks, in which the student is asked to apply and validate the concepts acquired, allowing the
development of skills of problem analysis, critical thinking and independent learning.
The possibility that labworks provide for the exercise of theoretical concepts taught, associated with the
possibility of validation and visualization of results underlying the simulation, provide a sustained and
autonomous learning of the problems inherent to modeling of mobile platforms, sensory integration, map
building and localization and finally path planning.
With the completion of an experimental study in the Pololu’s mobile platform, students have the possibility to
validate in a real environment the concepts studied and validated through simulation, allowing them to take
direct awareness of the problems and difficulties of implementation of the solutions studied in real platforms
interacting in real physical universes.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Roland Siegwart and Illah R. Nourbakhsh (2004), Introduction to Autonomous Mobile Robots, The MIT Press,
2004 (Principal Bibliografia recomendada)
- Howie Choset, Kevin M. Lynch, Seth Hutchinson, George A. Kantor, Wolfram Burgard, Lydia E. Kavraki,
Sebastian Thrun (2005), Principles Of Robot Motion Theory, Algorithms, and Implementations, MIT Press
- Gregory Dudeck & Michael Jenkin (2000) Computational Principles of Mobile Robotics, Cambridge University
Press
- H. R. Everet, A.K.Peters (1995), Sensors for Mobile Robots-Theory and Applications, (online available)
- Ronald Arkin (1998), Behavior Based Robotics, MIT Press, 1998
- Jean Claude Latombe (1991), Robot Motion Planning, Kluwer Academic Publishers.
- Batista, J. (2006-2012) – Diapositivos das aulas teóricas de SRRM, DEEC-FCTUC.

Mapa IX - ROBÓTICA / ROBOTICS
6.2.1.1. Unidade curricular:
ROBÓTICA / ROBOTICS
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Moreira de Campos Pereira Batista - T:30; PL:60
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):
Este curso introduz a ciência e engenharia da manipulação mecânica, uma sub-disciplina da Robótica que tem
sua génese em vários campos clássicos da ciência.
Objectivos:
Fornecer aos alunos os conceitos fundamentais da Robótica de manipulação, nomeadamente na
1. Obtenção de modelos geométricos, cinemáticos e dinâmicos de robôs manipuladores.
2. Geração de trajectórias e planeamento de tarefas.
Competências a desenvolver:
Pretende-se que os alunos adquiram competências em análise e síntese, formulação e resolução de
problemas, raciocínio critico, aprendizagem autónoma e capacidade de aplicação de conceitos de cariz teórico
a problemas práticos.
Pretende-se fornecer conhecimento (in-depth) em Robótica para aquisição de competências a todos
1. “aqueles que pretendam operar e/ou desenvolver aplicações que usem robots ou sistemas robóticos”;
2. “aqueles que pretendam desenvolver/projectar sistemas robóticos”
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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This course introduces the science and engineering of mechanical manipulation, a sub-discipline of Robotics
that has its foundation in several classical fields.
Objectives:
Provide students with the fundamental concepts of robotics, particularly in
1. Obtaining geometric models, kinematic and dynamic robot manipulators.
2. Trajectory generation and task planning.
Skills to develop:
It is intended that students acquire skills in analysis and synthesis, formulation and problem solving, critical
thinking, independent learning and ability to apply theoretical concepts of nature to practical problems.
Ultimately, we intend to provide (in-depth) knowledge in Robotics and acquiring competencies to all of
1. "Those who wish to operate and / or develop applications that use robots or robotic systems";
2. "Those who wish to develop / design robotic systems"
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à robótica.
2. Descrições Espaciais e Transformações
3. Cinemática de manipuladores;
4. Cinemática Inversa de manipuladores;
5. Jacobiano : velocidades e forças estáticas;
6. Dinâmica de Manipuladores
7. Planeamento de Trajectórias: espaço das juntas e espaço tarefa
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction
2. Spacial descriptions and Transformations
3. Manipulator Kinematics
4. Inverse Manipulator Kinematics
5. Jacobians : velocities and static Forces
6. Manipulator Dynamics
7. Trajectory Generation : Joint space and cartesian space
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo objectivo do curso introduzir aos alunos a ciência e engenharia da manipulação mecânica, uma subdisciplina da Robótica, o conteúdo programático da Unidade Curricular pretende apresentar de forma simples e
intuitiva os conceitos fundamentais da manipulação Mecânica. São apresentados os conceitos matemáticos
fundamentais ao estudo de espaços tridimensionais e transformações de coordenadas, estudando-se em
detalhe a cinemática de manipuladores Mecânicos, i.e., o estudo do movimento sem levar em conta as forças
que o originam. É também estudada a cinemática para velocidades e forças estáticas dedicando uma atenção
especial aos Jacobianos e singularidades, sendo o estudo da influência de forças e momentos necessários ao
movimento do manipulador, i.e., a dinâmica do manipulador, abordado apenas superficialmente. Conclui-se o
curso com a análise do planeamento de movimentos do manipulador em termos de trajectórias no espaço das
juntas e no espaço tarefa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being objective of the course to introduce students to science and engineering of mechanical manipulation, a
sub-discipline of robotics, the syllabus of the course aims to present a simple and intuitive learning of the
fundamental concepts of mechanical manipulation, devoting particular attention robot kinematics, i.e., the study
of motion without regard to the forces that causes it. We expand our study of kinematics to velocities and static
forces devoting a particular attention to Jacobians and singularities. The influence of forces and moments
required to cause the motion of a manipulator is briefly addressed, i.e., the problem of manipulator dynamics,
and we conclude the course by studying the aspects of trajectory generation, i.e., describing motions of the
manipulator in terms of trajectories through space. We will analyze this problem for the joint-space and workingspace scheme;
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas magistrais, com recurso a instrumentos audiovisuais, onde é feita uma exposição detalhada dos
conceitos, princípios e metodologias fundamentais à Robótica de manipulação, complementada com aulas
laboratoriais onde os alunos exercitam os conceitos leccionados na componente teórica através da realização
de trabalhos de simulação em ambiente Matlab e usando o manipulador Eshed. São fornecidos diversos
problemas exemplo para resolução (homeworks), que reflectem o cariz dos vários mini-testes realizados ao
longo do curso.
O processo avaliativo adoptado pretende estimular a aprendizagem contínua do aluno, contemplando duas
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

198/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

componentes de avaliação; teórica/teórico-prática e laboratorial. A avaliação teórica/teórica-prática será
concretizada quer através da realização de mini-testes quer através de exame, enquanto a avaliação
laboratorial tem carácter contínuo e reflecte o desempenho do aluno na realização da componente laboratorial.
Ambas as partes contribuem em igual percentagem.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes, using audio-visual means, where a detailed exposition of the concepts, principles and
methodologies fundamental to Robotic Manipulation is presented, complemented by Laboratory classes where
students exercise the concepts taught in the theoretical component by performing simulation studies in Matlab
and with the Eshed manipulator. In parallel a set of homework problems are handed to students that intended to
reflect the nature of the various mid-term tests of the course.
The evaluation process adopted intended to stimulate lifelong learning of the student, considering two
components of assessment: theoretical/practical and laboratory. The theoretical evaluation will be
accomplished either by conducting mini-tests or by exam, while the laboratory evaluation is continuous in
nature and reflects the student's performance in carrying out the laboratory component. Both parts contribute in
equal proportion.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A estratégia e método de ensino adoptado procuram envolver o aluno num processo contínuo de aprendizagem,
permitindo-lhe exercitar as matérias leccionadas nas aulas teóricas quer através da realização de pequenos
trabalhos laboratoriais quer através da resolução autónoma de problemas tipo. Com esta abordagem, os
alunos sentem-se directamente envolvidos no processo de aprendizagem e de valorização pessoal, permitindolhe desenvolver competências técnico-científicas específicas da UC e simultaneamente competências
genéricas, de natureza mais instrumental, pessoal e sistémicas.
O conhecimento transmitido nas aulas magistrais é gradualmente transposto para as aulas laboratoriais
através de vários labworks&homeworks, nos quais o aluno é induzido a aplicar e validar os conceitos
adquiridos, permitindo o desenvolvimento de competências de análise de problemas, raciocínio critico e
aprendizagem autónoma.
A possibilidade que os labworks proporcionam para o exercitar de problemas sobre as matérias leccionadas,
associados à possibilidade de validação e visualização de resultados subjacentes à simulação, permitem uma
aprendizagem autónoma e sustentada dos problemas inerentes à manipulação robótica e modelação de
sistemas robóticos.
Com a realização de um trabalho experimental no manipulador Eshed, os alunos têm a possibilidade de validar
em ambiente real os conceitos estudados e validados através de simulação, permitindo-lhes simultaneamente
interagir com uma linguagem de programação de manipuladores e a concretização de tarefas de manipulação.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The strategy and method of teaching adopted seek to engage the student in a continuous process of learning,
allowing them to practice the theoretical concepts taught on master classes either by implementing small
labwork or through the solving of typical robotics problems. With this approach, students feel directly involved
in the process of learning and personal enhancement, allowing them to develop specific technical and scientific
skills in robotics and also lead to the development of generic competences of personal and systemic nature.
The knowledge imparted in the master classes is gradually implemented in the laboratory classes through
various labworks&homeworks, in which the student is asked to apply and validate the concepts acquired,
allowing the development of skills of problem analysis, critical thinking and independent learning.
The possibility that labworks provide for the exercise of theoretical concepts taught, associated with the
possibility of validation and visualization of results underlying the simulation, provide a sustained and
autonomous learning of the problems inherent to robotic manipulation and modeling of robotic systems.
With the completion of an experimental study in the Eshed manipulator, students have the possibility to validate
in a real environment the concepts studied and validated through simulation, allowing them to interact with both
a programming language implementation of manipulators and manipulation tasks.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• John J. Craig (2005), Introduction to Robotics : Mechanics and Control, Third Edition, Prentice Hall, 2005.
(Livro Recomendado para estudo durante grande parte do curso)
Bibliografia Alternativa:
• P. McKerrow (1993), Introduction to Robotics, Addison-Wesley, 1993.
• M. Spong, S. Hutchinson, M.Vidyasagar (2005), Robotics Modeling and Control, John Wiley&Sons, 2005.
• R.J. Schilling (1990), Fundamentals of Robotics: Analysis & Control, Prentice Hall, 1990.
• K. Fu, R. Gonzalez, C.Lee (1987), Robotics: Control, Sensing,Vision & Intelligence, McGraw-Hill, 1987.
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Batista, J. (2006-2012) – Diapositivos das aulas teóricas de Robótica, DEEC-FCTUC.

Mapa IX - Comunicações Móveis | Mobile Communications
6.2.1.1. Unidade curricular:
Comunicações Móveis | Mobile Communications
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Alberto da Silva Cruz - T:45; PL:30
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):
Após frequência desta unidade curricular os formandos devem possuir conhecimentos sobre os fundamentos
e as tecnologias de suporte às comunicações móveis, com ênfase nos efeitos da mobilidade e existência de
múltiplos percursos de propagação e outras caraterísticas do canal rádio e suas implicações no projecto e
funcionamento de sistemas de comunicação móvel. Devem ainda possuir conhecimentos relevantes e actuais
sobre a constituição e operação de sistemas móveis normalizados de telefonia e dados (GSM, UMTS,LTE e
família IEEE 802).
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Upon completion of the course the students should understand the fundaments and the technology of mobile
communication with emphasis on the effects of the mobility and presence of multipath propagation on the
performance of the radio channel and on the design and operation of mobile communication systems. Students
should also have a wide range of information and knowledge about the design and performance of several data
and voice standardized mobile communication systems such as GSM, UTMS, LTE and 802-based systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Caracterização do canal móvel.
2-Técnicas de modulação e codificação para comunicações móveis.
3-Os sistemas 2G, 2.5G, 3G, 3.5G e 4G.
4-Redes sem fios da família IEEE 802.
5-Novos desenvolvimentos
6.2.1.5. Syllabus:
1-The mobile radio channel
2-Modulation and coding for mobile communications,
3-2G through 4G systems
4-IEEE 802.communicationsystems
5-New developments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o objectivo principal da unidade curricular o estudo do funcionamento de sistemas de comunicação
móvel é fundamental estudar o comportamento do canal móvel assim como as técnicas de modulação e
codificação adequadas ao uso nestes sistemas. Dada a ubiquidade e utilidade dos sistemas de comunicação
móvel normalizados (GSM,UMTS, etc.) é extremamente importante que as característicase operação destes
sistemas sejam estudados com algum detalhe.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In order to gain a solid understanding of the operation of mobile communication systems it is necessary to study
both the theoretical representation of the mobile channel and the modulation and coding techniques adequate to
that type of radio channel. Furthermore since the most common and widely available mobile communication
systems are standardized, the study of these systems (GSM, UMTS, LTE, 802.xyz) is very important to the
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systems are standardized, the study of these systems (GSM, UMTS, LTE, 802.xyz) is very important to the
training offuture engineering professionals.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino dos tópicos que integram o programa desta unidade curricular é feito com base em aulas magistrais
com e sem apoio de meios audiovisuais complementadas quando necessário por sessões de resolução de
problemas simples escolhidos para melhorar o entendimento de certos tópicos. Adicionalmente existem aulas
de natureza mais aplicada (laboratório) em que os alunos executam trabalhos com caráter experimental
programando e testando algoritmos de predição de sinal rádio e simulando o desempenho sistemas de
comunicação móvel. A avaliação será feita com recurso a provas escritas (50%) e relatórios dos trabalhos
práticos executados nas aulas práticas (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will be based on lectures (carried out with and without support of multimedia presenters)
complemented with short problem solving sessions to further the understanding of the syllabus major topics. In
addition there will be laboratory classes in which the students will have to complete practical assignments
dealing mostly with the programming and testing of signal prediction models and performance simulation of
mobile communication systems.
Grading will be based on written exams (50%) as well as evaluation of the reports produced upon completion of
each laboratory work (50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conhecimentos a adquirir na unidade curricular têm fundamentos de natureza teórica e incluem também
informação descritiva sobre sistemas normalizados para comunicação móvel que requerem aulas do tipo
magistral para serem devidamente transmitidos aos alunos. Por outro lado dada a inexistência de modelos
muito precisos que permitam avaliar o desempenho global dos sistemas de comunicação móvel reais é
fundamental que haja experimentação em ambiente laboratorial envolvendo simulação parcial ou total dos
vários sub-sistemas dos sistemas de comunicações móveis para consolidação e aprofundamento dos
conhecimentos transmitidos nas aulas magistrais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The subjects taught on this unit have a strong theoretical background and include information on standardized
mobile communication systems which are best taught with recourse to lecture-type classes. However the
analytical performance models for these systems are not very accurate or do not exist at all. Therefore in order
to gain a deeper understanding of the operation and performance of these systems it is important to simulate
their operation in a laboratory environment collecting performance data. This type of empirical analysis is done
in the laboratory classes
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Andreas Molisch (2011) - Wireless Communications 2nd ed., John Wiley
• Theodore Rappaport (1996) - Wireless Communications: Principles and Practice, Prentice Hall

Mapa IX - Compatibilidade Electromagnética | Electromagnetic Compatibility
6.2.1.1. Unidade curricular:
Compatibilidade Electromagnética | Electromagnetic Compatibility
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Paulo Mendes Breda Dias Coimbra - T:15; TP:15
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Tony Richard de Oliveira de Almeida: T:15; TP:15
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Tony Richard de Oliveira de Almeida: T:15; TP:15

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Oferecer aos alunos noções importantes de Compatibilidade Eletromagnética fundamentais para o projeto de
dispositivos e sistemas elétricos na ótica do circuito elétrico equivalente de forma a reduzir a interferência
eletromagnética entre o dispositivo e o meio envolvente exterior. Estes conceitos serão aplicados para a gama
de frequências referente à condução e à radiação, conforme se exemplifica no programa mínimo indicado.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students important concepts of Electromagnetic Compatibility which are fundamental for the
design of electrical systems and devices, from the point of view of the equivalent electric circuit, in order to
minimize the electromagnetic interference between the device and the surrounding environment. These
concepts will be applied to a frequency range covering conduction and radiation, according the presented
syllabus.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Compatibilidade Eletromagnética. Grandezas elétricas e unidades em EMC. Perda de potência em
cabos. Adaptação de cargas. Resistência, indutância e capacidades em baixa e alta-frequência. Circuitos
elétricos equivalentes de cablagens e pistas de PCB. Efeitos dos ligadores em alta-frequência. Indutâncias de
modo comum. Resposta em frequência e desvios do comportamento ideal dos componentes. Interruptores
mecânicos. Supressão do arco elétrico. Teoria eletromagnética e uma revisão sobre a propagação. Reflexões e
refrações. Blindagens. Funcionamento e eficiência de uma blindagem. Parâmetros que afetam a eficiência de
uma blindagem para estruturas radiantes próximas e afastadas. Modelos simples de emissibilidade e
suscetibilidade por radiação e condução. Terras e massas.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Electromagnetic Compatibility (EMC). Electric dimensions and units in EMC. Power loss in
cables. Load match. Resistance, inductance and capacities at low- and high-frequency. Equivalent electric
circuit of PCB tracks and cables. Effects of the connectors at high-frequency. Common-mode inductance.
Frequency response and deviations from the ideal behavior of components. Mechanical switches. Electrical arc
suppression. Electromagnetic theory and review on wave propagation. Reflections and refractions. Shielding.
Shielding principles and efficiency. Parameters affecting shielding efficiency for near and far radiant structures.
Basic emissivity and susceptibility models for radiation and conduction. Earthing and grounding.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos propostos cobrem os conceitos e os princípios básicos da compatibilidade
eletromagnética necessários à conceção e desenvolvimento de sistemas elétricos e eletrónicos. São
abrangidos alguns dos problemas mais comuns nesta área em cablagens, pistas de PCB, ligadores,
comportamento dos componentes discretos, blindagens, terras e massas. São consideradas baixas e altas
frequências.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus covers the concepts and basic principles of electromagnetic compatibility necessary for
the design and development of electrical and electronic systems. It covers some of the most common problems
in this area in cables, PCB tracks, connectors, behavior of discrete components, shielding, earthing and
grounding systems. Low and high frequencies are considered.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina funciona com três tipos de aulas: teóricas, do tipo magistral; teórico-práticas com resolução de
problemas de aplicação e realização de experiências elementares para clarificação dos conceitos
apresentados nas aulas teóricas; aulas tipo seminário, para apresentação e defesa dos trabalhos de projeto
propostos aos alunos. Neste último caso os alunos constituirão grupos de 2, devendo o grupo realizar um
projeto de aplicação informática sobre a matéria dada.
Sobre os métodos de avaliação: Exame escrito teórico sem consulta (50%); Exame escrito teórico-prático com
consulta (20%); Projeto de aplicação com defesa oral e apresentação de Poster (30%). Os alunos deverão obter
um mínimo obrigatório de 25% em cada parte para admissão a exame.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course presents three types of classes: theoretical (lecture); theoretical-practical classes with problem
solving and some basic experiments for clarification of the concepts presented in the lectures; seminar classes
for the students to present and defend their projects that are proposed to them at the beginning of the semester.
In the latter case, the students will form groups of two elements, and dev the group must make a project of
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In the latter case, the students will form groups of two elements, and dev the group must make a project of
computer application on a given subject.
On methods of assessment: Written exam theory without consultation (50%); written examination theoretical
and practical consultation (20%); Project application with oral presentation and poster presentation (30%).
Students should get a mandatory minimum of 25% each for admission to the examination.
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.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias lecionadas nas aulas teóricas e os exercícios de
aplicação prática, 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, procura-se familiarizar os alunos com alguns
dos fenómenos associados à problemática da compatibilidade eletromagnética.
Os trabalhos propostos aos alunos criam as condições para que estes adquiram competências em
aprendizagem autónoma e em comunicação escrita e oral.
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 and specific technical competencies.
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 electromagnetic compatibility phenomena.
The proposed works create the conditions for the students to acquire skills in self learning and both written and
oral communication.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Paul, Clayton (2006) – Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley & Sons, 2nd ed.
• Weston, David A. (1991) – Electromagnetic compatibility: principles and applications, Marcel Dekker.
• Ott, Henry W. (1991) – Noise reduction techniques in electronic systems, John Wiley & Sons, 2nd ed.
• Montrose, Mark I. (1999) – EMC and the printed circuit board : design, theory, and layout made simple, IEEE
Press

Mapa IX - Complementos de Investigação Operacional / Complements of Operational Research
6.2.1.1. Unidade curricular:
Complementos de Investigação Operacional / Complements of Operational Research
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Henggeler de Carvalho Antunes - TP:60
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):
Dotar os alunos de competências metodológicas e aplicacionais num contexto de optimização em problemas de
engenharia, alargando a gama de problemas reais abordada em Fundamentos de Investigação Operacional, em
particular considerando variáveis inteiras e múltiplas funções objectivo em problemas de optimização. Para
além disso são introduzidas as abordagens meta-heurísticas para abordar problemas de optimização
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além disso são introduzidas as abordagens meta-heurísticas para abordar problemas de optimização
complexos de natureza combinatória.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Providing the students with methodological and application competences in the context of optimization in
engineering problems, enlarging the range of problems addressed in Fundamentals of Operational Research, in
particular by considering integer variables and multiple objective functions in optimization problems. Besides,
meta-heuristic approaches are introduced to deal with complex optimization problems of combinatorial nature.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Programação inteira (PI). Aplicações da PI. Modelos de PI. Uso de variáveis binárias em modelos de
programação matemática. Métodos para resolver problemas de PI. O algoritmo "branch-and-bound". PI binária.
O algoritmo de Balas. O problema da mochila 0-1. Reformulação de problemas. Estabilidade da solução óptima
de problemas de PI.
2. Programação linear com múltiplos objectivos. Revisão do modelo de programação por metas ("goal
programming"). Conceitos de solução (estrita e fracamente) não dominada. Processos de escalarização.
Métodos interactivos. O método STEM.
3. Meta-heurísticas em problemas de optimização. Pesquisa tabu. Recuo simulado (simulated annealing).
Algoritmos genéticos. Etapas principais de um algoritmo genético. Operadores genéticos. Optimização com
enxames de partículas. Evolução diferencial.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Integer programming (I). Applications of IP. IP models. Use of binary variables in mathematical programming
models. Methods to solve IP problems. The "branch-and-bound" algorithm. IP with binary variables. The Balas’
algorithm. The 0-1 knapsack problem. Problem reformulation. Stability of the optimal solution in IP models.
2. Multi-objective linear programming. Revisiting the goal programming model. Strictly and weakly nondominated solutions. Scalarization processes. Interactive methods. The STEM method.
3. Meta-heuristics in optimization problems. Tabu search. Simulated annealing. Genetic algorithms. Main steps
of a genetic algorithm. Genetic operators. Particle swarm optimization. Differential evolution.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular tem como objectivo essencial dotar os alunos de competências metodológicas e
aplicacionais num contexto de optimização em problemas de engenharia, permitindo a identificação de tipos de
problemas, a construção modelos matemáticos adequados, a aprendizagem de algoritmos que produzam
soluções óptimas para esses modelos. Neste contexto, os conteúdos programáticos incluem modelos e
métodos nas áreas de optimização inteira, optimização multiobjectivo, e meta-heurísticas para tratar problemas
combinatórios complexos, englobando assim uma vasta gama de problemas de optimização relevantes num
contexto de engenharia e alargando os tópicos leccionados em Fundamentos de Investigação Operacional.
Assim, os estudantes são expostos aos principais problemas, modelos e algoritmos nestes domínios, ficando
habilitados a desenvolver abordagens cientificamente validadas para gerar soluções implementáveis na
prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit is aimed at providing the students with methodological and application competences in the
area of optimization in the context of engineering problems, enabling the identification of problem types, the
development of adequate mathematical models, the learning of algorithms that generate the optimal solutions to
those models. In this context, the syllabus includes models and methods in the areas of integer optimization,
multiobjective optimization, and meta-heuristics to deal with complex combinatorial problems, thus
encompassing a vast range of relevant optimization problems in an engineering context and enlarging the topics
lectured in Fundamentals of Operational Research. Therefore, students are exposed to the main problems,
models and algorithms in those domains, being able to develop scientifically sound approaches to generate
solutions implementable in practice.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas expositivas de natureza tutorial em que os conceitos teóricos e metodológicos surgem motivados por
problemas reais, sempre ilustradas com exemplos de aplicação.
Recurso a packages (comerciais ou de domínio público) para a obtenção das soluções óptimas para os
modelos matemáticos, libertando o estudante para as tarefas mais criativas de formulação dos problemas,
construção dos modelos e análise crítica dos resultados.
Serão propostos problemas para resolução, bem como trabalhos práticos envolvendo sobretudo o
desenvolvimento de modelos matemáticos para um problema real e a obtenção da respectiva solução óptima.
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Avaliação:
- Realização de 3 trabalhos práticos [5/20]
- Exame (normal / recurso) [15/20]
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and methodological concepts are presented in tutorial lectures, being motivated by real-world
problems and illustrated with application examples.
Software (commercial and public domain) packages are used to obtain solutions to the mathematical models,
thus freeing the students for the more creative tasks of problem formulation, model building and critical analysis
of results.
Assignments will be offered, involving the development of mathematical models for a real-world problem and
the generation of the optimal solutions.
Grading:
- 3 assignments [5/20]
- Exam [15/20]
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas serão todas de natureza teórico-prática, nas quais os alunos serão expostos aos principais modelos e
métodos, sendo os problemas suscitados por aplicações reais. Será dada particular atenção à aplicação dos
conceitos teóricos e metodológicos para resolver problemas, i.e. gerar soluções cuja análise crítica revele
serem de facto as mais adequadas. Os exemplos ilustrativos serão escolhidos para mostrar a importância de
dispor de abordagens cientificamente baseadas para apoio à tomada de decisões em problemas de
optimização, semelhantes aos que um engenheiro poderá encontrar na sua prática profissional.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
All lectures will have a theoretical-practical nature, in which the students will be exposed to the main models
and methods, the problems arising from a real-world setting. Particular attention will be paid to the application of
theoretical and methodological concepts to solve problems, i.e. generating solutions the analysis of which
reveal to be indeed the most adequate. Illustrative examples will be selected to display the importance of having
scientifically based approaches for decision support in optimization problems, which are similar to the ones that
an engineer may encounter in his/her professional practice.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Hillier, F. S., G. J. Lieberman. "Introduction to Operations Research", McGraw-Hill, 2005 (8th ed.).
- Bronson, R., G. Naadimuthu. "Investigação Operacional", Colecção Schaum (2ª. Ed.), McGraw-Hill Portugal,
2001.
- Clímaco, J., C. H.Antunes, M. J. Alves. "Programação Linear Multiobjectivo", Imprensa da Universidade de
Coimbra, 2003.
- Michalewicz, Z. e D. B. Fogel. "How to Solve It: Modern Heuristics", Springer, 2002.
- Gaspar-Cunha, A., R. Takahashi, C. H. Antunes (Coord.), „Manual de Computação Evolutiva e Meta-heurística“,
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012.
- Chang, Y.L. "WinQSB, Decision Support Software for M/OM (ver 2.0)", Wiley, 2003.
- Antunes, C. H., L. V. Tavares (Coord.). "Casos de Aplicação da Investigação Operacional", McGraw-Hill, 2000.

Mapa IX - Máquinas Eléctricas III / Electric Machines III
6.2.1.1. Unidade curricular:
Máquinas Eléctricas III / Electric Machines III
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Ângelo da Cruz - Não funciona em 2012/2013 | It does not function in 2012/2013
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 adquiriam competências relativas ao princípio de funcionamento em regime
permanente, constituição e aplicações das máquinas eléctricas especiais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Is intended that students acquire skills related to the working principle in steady-state, constitution and
applications of special electric machines.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Constituição, princípio de funcionamento e aplicações de: motores dc sem escovas, máquinas de relutância
variável comutadas, máquinas síncronas de ímanes permanentes, motores de histerese, motores de
relutância, motores lineares, motores de repulsão, motores de pólos sombreados. Critérios de selecção e
aplicações de cada tipo de motor.
6.2.1.5. Syllabus:
Constitution, working principle and applications of: BLDC motors, switched reluctance motors, permanent
magnet synchronous motors, hysteresis motors, reluctance motors, linear motors, repulsion motors, shadedpole motors. Selection criteria and applications of each type of motor.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo um dos principais objectivos da unidade curricular que os alunos adquiram conhecimentos sobre
máquinas eléctricas especiais, grande parte da matéria visa o estudo detalhado das mesmas, incluindo a sua
constituição, princípio de funcionamento, e conversor de electrónica de potência destinado a alimentar algumas
delas. Outro dos objectivos desta unidade curricular visa a selecção da máquina eléctrica mais adequada para
uma dada aplicação, atendendo às especificidades de cada uma delas. Dada a importância crescente destas
máquinas eléctricas, justifica-se assim o seu estudo detalhado numa unidade curricular dedicada às mesmas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being one of the main aims of this curricular unit that students acquire knowledge about special machines, the
syllabus, to a great extent, addresses the detailed study of these machines, including their constitution, working
principle and the power electronic converter needed to supply some of them. Another goal of this unit is the
adequate selection of the most suited electric machine for a given application, according to the specific aspects
of each one. Given the increasing role played by these type of machines, it is justified the detailed study of each
one of them in a dedicated curricular unit.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais sobre a matéria leccionada. Para além dos aspectos teóricos, estas aulas incluem ainda a
resolução de exercícios teórico-práticos e uso de modelos de simulação computacional, que ilustram a
aplicação dos conceitos teóricos a situações reais do mundo da engenharia, exigindo a conjugação de
conceitos teóricos distintos e promovendo ainda o espírito crítico face a problemas mais complexos.
A avaliação consiste na realização de dois testes intercalares durante o semestre, tendo cada um deles um
peso de 10 valores na classificação final. Em alternativa aos testes intercalares, o aluno poderá efectuar um
exame final, sendo o mesmo dividido em duas partes, cada uma delas correspondendo à matéria sujeita a
avaliação nos dois testes intercalares.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories about the topics covered in the curricular unit. Besides the theoretical aspects, these
classes comprise the resolution of problems and exercises, as well as the use of simulation models, which
illustrate the practical interest of the topics covered and exemplify its application to real cases in the
engineering world, demanding the correlation of the theoretical concepts and promoting a critical spirit towards
more complex problems.
Evaluation consists of two midterm tests, with a weight in the final grade of 10 val. each. Alternatively, the
midterm tests can be replaced by a final exam, being this exam divided into two parts whose contents
correspond to the topics evaluated in the two midterm tests.
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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 adoptado procuram envolver os alunos no processo de aprendizagem e na
sua valorização pessoal, e assim levar ao desenvolvimento das suas competências técnicas específicas e
pessoais.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias leccionadas nas aulas teóricas e os exercícios de
aplicação prática que se procura que os alunos resolvam nas aulas, estão criadas as condições para o
desenvolvimento das competências em resolver problemas, em raciocínio crítico e em aplicar na prática os
conhecimentos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted are aimed at engaging students in the learning process and in their
personal development, and thus lead to the development of technical and personal skills.
With the knowledge and comprehension of the topics covered in the theoretical classes and the exercises with
practical applications given in the classes, conditions exist for the development of competencies in problem
solving, critical reasoning and applying in practice the theoretical knowledge.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
C. Hubert (2002), Electric Machines – Theory, Operation, Applications, Adjustment and Control, 2nd ed., Prentice
Hall.
S. Chapman (2012), Electric Machinery Fundamentals, 5th edition, McGraw-Hill, New York.
A. Fitzgerald, C. Kingsley, S. Umans (2003), Electric Machinery, 6th edition, McGraw-Hill, New York.

Mapa IX - Microondas / Microwaves
6.2.1.1. Unidade curricular:
Microondas / Microwaves
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário Gonçalo Mestre Veríssimo Silveirinha - T:45; TP:15
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 central é o estudo de tecnologia de microondas, incluindo o dimensionamento de componentes
como guias-de-onda, acopladores, filtros, circuitos ressonantes, e osciladores.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The central objective is the study of the microwave technology, including the design of components such as
waveguides, directional couplers, filters, resonant circuits, and oscillators.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Linhas de transmissão e guias-de-onda. Linhas impressas: linhas do tipo “strip-line” e “microstrip”.
Circuitos de microondas.
Circuitos com cavidades (ressonadores).
Divisores de potência e acopladores direccionais.
Filtros.
Circuitos com componentes não recíprocos.
Osciladores.
6.2.1.5. Syllabus:
Waveguides and transmission lines, including the strip- and the microstrip lines.
Microwave circuits.
Microwave resonators.
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Microwave resonators.
Power dividers and directional couplers.
Filters.
Non-reciprocal microwave circuits.
Oscillators.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático desta unidade curricular incide no estudo da tecnologia de microondas, o que é
completamente consistente com os objectivos enunciados no ponto p.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of this curricular unit is focused on the study of microwave technology, which is completely
consistent with the objectives enunciated in the item p.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição detalhada dos conceitos, princípios, e teorias fundamentais e com a
resolução de exercícios elementares que concretizem o interesse prático da matéria e exemplifiquem a sua
aplicação a situações reais.
- Frequência (até 50% da nota final);
- Exame (até 75% da nota final);
- Trabalhos para casa (até 10% da nota final)
- Trabalho computacional (até 15% da nota final).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes with a detailed presentation of the concepts, principles, and of the fundamental
theories. In addition, several basic practical exercises will be solved to illustrate the practical interest of the
subject and exemplify its application to real cases.
- Midterm exam (up to 50% of the final mark);
- Exam (up to 75% of the final mark).
- Homework assignments (up to 10% of the final mark).
- Computational work (up to 15% of the final mark).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A unidade curricular em questão tem um conteúdo programático fortemente teórico, pelo que a metodologia de
ensino baseada em aulas magistrais com resolução de problemas é a mais indicada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The topics of study of the present curricular unit are mainly theoretical (fundamental knowledge), and hence the
methodology based on lectures followed by problem solving is the one most suitable.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Pozar, D. (2005) - Microwave Engineering, John Wiley
Collin, R. E. (1992) - Foundations for Microwave Engineering, McGraw-Hill

Mapa IX - Gestão de Energia nos Edifícios e na Indústria / Energy Management in Buildings and Industry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Energia nos Edifícios e na Indústria / Energy Management in Buildings and Industry
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro Filipe Peixoto Cardoso de Oliveira Gomes - T:22,5; S:7,5
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Manuel Oliveira Gomes Martins: T:22,5; S:7,5
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

208/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Manuel Oliveira Gomes Martins: T:22,5; S:7,5
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após a frequência com aproveitamento da disciplina os alunos ficam com capacidade para identificar
oportunidades de racionalização de consumos em edifícios e na indústria e quantificar tanto em termos
energéticos como em custos as medidas tomadas. Devem, nomeadamente, ficar consciencializados da
importância para a utilização racional de energia (URE) de uma abordagem holística no caso dos edifícios e do
papel da legislação como instrumento para impor alterações nestes dois sectores.
Ficam com conhecimento detalhado das imposições regulamentares, nomeadamente do SGCIE.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Upon successful completion of the course, the students are capable of actively participating in multidisciplinary
teams dedicated to analyze energy consumption in buildings and industrial facilities and identify measures
promoting a more efficient use of energy. Students should acquire a detailed knowledge of regulations, namely
SGCIE.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Concepção e Projecto Eficientes de Edifícios: Aproveitamento passivo da energia solar nos edifícios, projecto
Integrado de Edifícios.
Legislação, regulamentação e normas existentes, (SCE, RCCTE, RSECE): objectivos e âmbito de aplicação.
Integração das energias renováveis nos edifícios. Micro-geração.
Sistemas de Gestão e Controlo (SGC): sistemas de gestão de energia, sistemas de gestão técnica, redes de
comunicação e protocolos.
Sistema de gestão dos consumos intensivos de energia (SGCIE)
Tri-geração.
6.2.1.5. Syllabus:
Design efficient buildings: Passive use of solar energy in buildings, Integrated project of Buildings
Legislation, regulations and standards (SCE, RCCTE, RSECE): Objectives and scope of application
Renewable integration in buildings. Micro-generation,
Energy Management Systems, communication networks and protocols
Management System of intensive consumption of energy (SGCIE)
Tri-generation
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático aborda o uso eficiente de energia nos edifícios (projecto eficiente, sistemas de gestão
de energia, sistema de gestão dos consumos intensivos de energia), fornecendo a informação necessária para
permitir a concepção eficiente de edifícios e a utilização eficiente energia tanto nos edifícios como na indústria.
São ainda abordados aspetos relacionados com legislação, regulamentação e normas existentes, que
proporcionam as competências necessárias para a conceção e utilização eficientes de instalações industriais
e edifícios.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus deals with the efficient use of energy in buildings (project efficiently, energy management systems,
system of management of intensive consumption of energy), providing the information necessary to enable the
efficient design of buildings and use energy efficient both in buildings and industry.
They are also dealt with aspects related to legislation, regulations and existing standards, which provide the
skills necessary for the design and efficient use of energy in industrial facilities and buildings
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas regulares com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, sobre as matérias planeadas.
Os estudantes conduzem cada um um seminário, baseado numa monografia sobre um tema previamente
atribuído.
A avaliação consiste em: um exame, com um peso até 60% e uma monografia e o desempenho no seminário,
com um peso até 50%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Regular classes, following the syllabus, using slides presentations.
Seminars driven by students according to previously assigned themes.
Evaluation consists of: an examination, with a weight up to 60% and a monograph and the performance in the
seminar, with a weight up to 50 %.
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.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted attempt to involve the students in the learning process and in their
personal development, and thus lead to the development, in addition to specific technical skills, some generic
competences of instrumental nature, personal and systemic.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
W. Turner (2004); Energy Management Hanbdbook, 5th edition; The Fairmont Press, Inc.
U. Eicker (2003); Solar Technologies for Buildings; John Wiley and Sons.
V. Bradshaw (1993); Buildings Control Systems, 2nd edition; John Wiley and Sons.
Thumann, A. (1983); Handbook of Energy Audits; The Fairmont Press, Inc.
Thumann, A. (1985); Energy Management Systems Sourcebook; The Fairmont Press, Inc.
Krarti, M. (2000); Energy Audit of Building Systems; CRC Press.
Ministério da Economia e Inovação (2008), Decretos-Lei n.os 78,79,80/2006 de 4 de Abril.
Ministério da Economia e Inovação (2008), Decreto-Lei n.º 71/2008 de 15 de Abril.
Ministério da Economia e Inovação (2008), Portaria n.º 519/2008 de 25 de Junho.
Ministério da Economia e Inovação (2009), Decreto-Lei n.º 319/2009 de 3 de Novembro.

Mapa IX - Controlo Não Destrutivo / Non-Destructive Testing
6.2.1.1. Unidade curricular:
Controlo Não Destrutivo / Non-Destructive Testing
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jaime Batista dos Santos - T:30 ; PL:30
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 estudados assuntos variados de aplicação prática muito importantes para o futuro engenheiro
electrotécnico na área de automação e de aplicação na área da medicina. Permite o desenvolvimento de
competências para o estabelecimento de sistemas autónomos de controlo não destrutivo. São abordados os
aspectos fundamentais relacionados com o controlo não destrutivo em geral e a utilização de ultra sons em
particular. São desenvolvidas as técnicas associadas aos transdutores mais correntes e a possibilidade de
melhoria das suas características. São abordadas as técnicas de visualização por ultra sons – imagiologia
ultrassonora – para os diferentes campos de aplicação: automação de processos, controlo, medicina, etc.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Various subjects are studied for practical application important for the future electrical engineer in automation
and in medicine branches. To provide skills for the autonomous development of nondestructive systems.
Discussion of fundamental aspects related to the NDT in general and the use of ultrasound in particular.
Development of techniques associated with the most common transducers and ways to improve
characteristics. Understand the visualization techniques by ultrasound for the different application fields.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos sobre controlo não destrutivo: Noções básicas sobre ultrassons. Conceito de piezoelectricidade.
Materiais utilizados na geração dos ultrassons. Selecção de sondas ultrassonoras: Escolha de materiais e
aspectos construtivos. Sondas de imersão e de contacto. Sondas inclinadas e focalizadas. Grandezas físicas
associadas aos ultrassons: Introdução dos conceitos de deslocamento, deformação, pressão, velocidade de
vibração e de deslocamento. Equação de onda. Conceito de impedância ultrassonora e Atenuação.
Amortecimento e adaptação mecânicas. Caracterização de transdutores ultrassonoros: campo próximo e
campo afastado. Condições de Sommerfield e de Green. Diagrama de radiação. Noção de abertura angular.
Noção de “array”. Focalização do feixe acústico por via mecânica. Adaptação eléctrica, mecânica, e
amortecimento. Técnicas de visualização por ultrassons: A-scan, B-scan e C-scan. Domínios de aplicação.
Interferometria eEspectroscopiaultrassonora.
6.2.1.5. Syllabus:
Basic concepts of nondestructive testing. Application Fields. Advantages and disadvantages. Understanding
ultrasound. Concept of piezoelectricity. Materials used in the generation of ultrasounds. Fields of application.
Attenuation and calculation methods. Selection of probes: Choice of the materials and construction aspects.
Immersion and contact coupling. Single and double probes. Angled and Focused Probes. Excitation circuits.
Physical quantities associated with ultrasounds: Introduction to the displacement, strain, pressure, vibration
velocity and displacement concepts. Wave equation. Acoustic impedance. Mechanical backing and matching.
Characterization of transducers: Introduction to the near field and far field concept. Sommerfield and Green
conditions. Radiation pattern. Transducer array. Visualization techniques by ultrasound: A-scan, B-scan and Cscan. Application Fields. Ultrasonic Interferometry. Ultrasonic spectroscopy.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são os ajustados aos objectivos, pretendendo-se dotar os alunos com os
conhecimentos básicos acerca das técnicas fundamentais de ensaios não destrutivos correntemente
utilizados em campos tão importantes como a industria e a medicina.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Thecourse contentsareadjustedto the objectives, which seeks to endowthe students withthe basic knowledge
about the nondestructive testingtechniques, commonly used insuch importantfieldsasindustryand medicine.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina funciona com dois tipos de aulas: aulas teóricas, do tipo magistral, e aulas práticas laboratoriais de
desenvolvimento e realização de trabalhos experimentais relacionados com controlo não destrutivo por
ultrassons. A avaliação teorico é realizada por exame final cotado para 8 Valores (40% ).A duração desta prova
é de cerca de 1h30, sem consulta. A avaliação das Práticas Laboratoriais implica a frequência obrigatória para
todos os alunos num total de 75% de todos os trabalhos com peso de 60% na nota final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes operate in two distinct modes: theoretical/ practical master classes with students concentrated on
a single class and laboratory classes, where the students are divided into groups of 15 to 20 students.
The theoretical evaluationis performed by a final exam with 8marks (40%). The evaluation of the Laboratory
componentrequires the presenceof all students in 75% of all classes. The last 60% are allocated to thepractical
work reports produced by the students.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As métodologias de ensino adotadas nesta disciplinatêm por objectivo essencial dotar os alunos com
competências básicas sobre técnicas de Controlo Não Destrutivo, fundamentalmente, despertar o seu
interesse para as técnicas mais utilizadas correntemente, através da realização de trabalhos experimentais em
ambiente laboratorial. O objectivo primordial com esta disciplina é levar os alunos a conhecerem os
equipamentos e a realizarem medidas experimentais usando os ultrassons como a técnica de mais largo
espectro de utilização tanto a nível industrial como no campo da medicina.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods adopted in this course are primarily intended to endow the students with basic skills on
Non-Destructive Testing techniques, motivating them for the usefulness of such techniques in the practice by
developing experimental work at the laboratory. The primary objective of this course is to lead students knowing
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the equipment and carry out experimental measurements by ultrasounds in industrial and medicine fields.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Krautkramer, J.; Krautkramer, H. Ultrasonic Testing of Materials, 4th Edition (1990), Springer
Szabo, T.L. Diagnostic Ultrasound Imaging (2004), Elsevier.

Mapa IX - Tração Elétrica / Electric Traction
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tração Elétrica / Electric Traction
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Manuel dos Santos Mendes - Não funciona em 2012/2013 | It does not function in 2012/2013
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 este curso pretende-se que o aluno adquira conhecimentos sobre o modo de controlar a energia utilizado
na tração elétrica ferroviária e rodoviária, nomeadamente ao nível do sistema de alimentação, conversores de
potência, motores de tração e sistemas de segurança.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Through this course is intended that the students acquire knowledge about how to control the energy used in
electric traction systems, particularly in terms of the feeding systems, power converters, traction motors and
security systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. História da tração elétrica.
2. Sistemas de alimentação de energia para as ferrovias.
3. Elementos constituintes de circuito de alimentação dos motores de tração.
4. Tração com motores de corrente contínua e corrente alternada.
5. Conversores de potência para tração elétrica.
6. Retificadores não controlados versus retificadores com modulação de largura de impulso.
7. A influência do conteúdo harmónico do sistema de alimentação no sistema de sinalização de via.
8. Travagem regenerativa.
9. Sistemas de armazenamento de energia e circuitos elétricos de tração.
10. Aplicações especiais de conversores estáticos no veículo elétrico.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Electric traction history
2. Power supply systems for railways.
3. Main components of the supply circuit for traction motors.
4. Electric traction with dc and ac motors.
5. Main power converters.
6. Uncontrolled rectifiers and PWM controlled rectifiers.
7. Influence of power harmonics in the railway signaling.
8. Regenerative braking.
9. Energy storage systems and electric traction circuits.
10. Special applications of static converters in electric vehicle.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
É objetivo desta unidade curricular que os alunos adquiram conhecimentos sobre circuitos de tração elétrica e
as suas principais aplicações
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goal of this course is that students acquire knowledge about electric traction circuits and their main
applications.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, com recurso a meios audiovisuais, para exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais.
Aulas teórico-práticas com resolução de exercícios que permitam a consolidação de conceitos que exijam a
conjugação de noções teóricas distintas e promovam o raciocínio crítico sobre o funcionamento dos vários
conversores de potência
A avaliação consta da realização de um trabalho de pesquisa e simulação computacional (10 valores) e de um
exame escrito sem consulta (10 valores).
O exame final para melhoria tem a classificação máxima de 10 valores.
Serão aprovados todos os alunos com classificação final igual ou superior a 9,5 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes, using audiovisual aids, with detailed presentation of the concepts, principles and
fundamental theories. Lectures for solving practical exercises that allow the consolidation of concepts that
require a combination of different theoretical principles and promote critical thinking about the operation of
different energy converters.
Distributed evaluation with final exam is applied to this course.
The distributed evaluation comprises a research work with computer simulation (maximum score of 10), and an
exam (maximum score of 10). Books or other documents are not allowed in the exam.
The final exam can be improved to a maximum score of 10.
To pass the course, students should achieve a minimum score of 9.5.
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 adotados 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.
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.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Mohan, Undeland and Robins - Power Electronics, Converters, Applications and Design, Second Edition, John
Wiley & Sons, Inc.

Mapa IX - Laboratório de Sistemas Digitais / Digital Systems Laboratory
6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratório de Sistemas Digitais / Digital Systems Laboratory
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Nuno de Almeida e Sousa Almada Lobo - T:30; PL:135
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Rita Cristina Girão Coelho da Silva: PL:90
João Filipe de Castro Cardoso Ferreira: PL:180
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rita Cristina Girão Coelho da Silva: PL:90
João Filipe de Castro Cardoso Ferreira: PL:180
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A unidade curricular tem por objectivo principal a aquisição dos conceitos básicos sobre análise e projecto de
sistemas digitais, bem como de práticas laboratoriais no desenvolvimento deste tipo de circuitos. No final do
curso os alunos ficarão habilitados no projecto de circuitos digitais para aplicações simples, nomeadamente
projecto de circuitos digitais síncronos e assíncronos, recorrendo lógica standard e escrita de módulos VHDL,
e sua implementação em dispositivos de lógica programável, bem como ficar com um bom conhecimentos
sobre o funcionamento lógico interno de circuitos digitais, que será importante não só para o projecto de
sistemas digitais, como também para aspectos de arquitectura e programação de computadores.
Os objectivos e trabalho desenvolvido levam à aquisição de competências em análise e síntese, comunicação
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 key objective is to provide basic concepts and skills for the design of small digital systems, and the
laboratorial experience on the design of digital systems using fast prototyping tools. At the end students will be
able to design small digital systems, synchronous and asynchronous systems, using standard logic and VHDL
modules, and implement them on reconfigurable logic systems. The aim is not only to provide the basic skills for
the design of small digital systems, but also gives students a low level understanding of digital systems, that will
be important not only for future digital design but also provide better insights for computer architecture and
software developers.
The course objectives and planned work lead the students to Acquire competencies in synthesis and analysis,
written communication, problem solving, critical reasoning, autonomous learning, and practical application of
theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução a sistemas digitais.
2. Circuitos lógicos combinacionais.
3. Circuitos lógicos sequenciais, controladores e autómatos finitos.
4. Linguagens de descrição de hardware (HDL): VHDL.
5. Elementos de suporte para o fluxo de dados (datapath).
6. Projecto ao nível de transferências de registos (RTL).
7. Optimização e compromissos no projecto de sistemas digitais.
8. Tecnologias de implementação física: SSI IC's, ASIC's, FPGA's, PLD's.
9. Introdução ao processador programável.
6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction.
2 Combinational Logic Design.
3 Sequential Logic Design: Controllers.
4 Hardware Description Languages.
5 Datapath Components.
6 Register-Transfer Level (RTL) Design.
7 Optimizations and Tradeoffs.
7 Physical Implementation on ICs.
8 Programmable Processors.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
É uma cadeira estruturante para o curso, explica os blocos base do mundo digital, desde simples circuitos
combinacionais a sistemas digitais dedicados e processadores programáveis. A abordagem focada no projecto
ao nível da transferência de registos tem em conta as necessidades actuais no projecto de sistemas digitas,
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onde um projecto bem estruturado e visto hierarquicamente é mais importante que optimizações ao nível da
porta lógica. Esta abordagem não só consolida os conceitos básicos sobre análise e projecto de sistemas
digitais, como também permite ficar com um bom conhecimentos sobre o funcionamento lógico interno de
circuitos digitais, que será importante não só para o projecto de sistemas digitais, como também para aspectos
de arquitectura e programação de computadores.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This first year curricular unit is structuring for the full course on Electrical and Computer Engineering, explaining
the basic building blocks of the digital world, from simple combinational circuits to dedicated digital systems and
programmable processor. This RTL-based approach takes into account the current needs of digital design,
where a good top-down design is more important than logic size optimization. Students will have experience that
ranges from simple combinational circuits and a simple ALU implementation, to more complex sequential
circuits for a vending machine, and small illustrative programmable processor. This approach not only provides
the basic skills for the design of small digital systems, but also gives students a low level understanding of
digital systems, that will be important not only for future digital design but also provide better insights for
computer architecture and software developers.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais e com a
resolução pontual de exercícios práticos que exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
Aulas laboratoriais para trabalhos que vão desde circuitos combinacionais simples e implementação de uma
ALU, até circuitos mais complexos como o controlador de uma máquina de vendas e um processador
programável simples. O projecto a nível esquemático é complementado com escrita de módulos simples e
controladores em VHDL.
Método de Avaliação
Parte laboratorial é avaliada até 60% da nota final com trabalhos e testes laboratoriais individuais.
A parte teórica é avaliada para um mínimo de 40% da nota final, podendo ser distribuída por Frequências, ou por
um exame final. A admissão a exame está dependente de obter classificação mínima de 50% na componente
laboratorial. Para ter aprovação na unidade curricular tem que ter, no mínimo 50% em todas as componentes
(teórica e laboratorial).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture classes with detailed presentation of the concepts, principles and fundamental theories and solving of
basic practical exercises that exemplify its application to real cases
Laboratory classes, that range from simple combinational circuits and a simple ALU implementation, to more
complex sequential circuits for a vending machine, and a last assignment with a 3-instruction programmable
processor that the students have to enhance to a 6-instruction programmable processor. Schematic design is
complemented with VHDL used in some simple modules or for full controllers
Evaluation Method
The laboratorial part is evaluated for up to 60% of the final grade, with lab assignments and the individual lab
tests.
A minimum of 40% of the final grade is evaluated with written exams, intermediate exams (frequencias), or by a
final exam. Admission to the final exam is conditioned on having been approved on the laboratorial part.
To complete the course a minimum of 50% is required on both parts.
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 adoptado, tanto nas aulas teóricas como nos laboratórios, 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 leccionadas
nas aulas e os exercícios de aplicação prática, 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.
A sequencia da matéria leccionada a LSD parte de álgebra de Boole e portas lógicas, passando de circuitos
combinacionais a sequenciais, projecto de controladores, projecto a nível de transferência de registos (RTL) e
termina com um processador programável simples. Os trabalhos propostos são os seguintes:
LAB1 – LEDs, lógica combinacional, e contador com visor de 7 segmentos utilizando CIs TTL
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LAB2 – Introdução ao Altera Quartus II: LEDs, lógica combinacional e contador com visor 7 segmentos
utilizando a placa FPGA DE2
LAB3 – Circuitos digitais combinacionais: alarme do museu, multiplexers e descodificador de 4 bits para visor
de 7 segmentos
LAB4 – Circuitos digitais combinacionais: descodificadores, multiplexers, demultiplexers, e codificadores
LAB5 – Flip-Flop’s, Circuitos Lógicos Sequenciais e Autómatos Finitos: projecto de controladores
LAB6 – Introdução à Descrição de Circuitos Lógicos em VHDL
LAB7 – Componentes Datapath: temporizador e calculadora com ALU
LAB8 – Projecto RTL de uma máquina de venda automática
LAB09 – Processador Programável Básico P3i
Estes trabalhos vão desde circuitos combinacionais simples e implementação de uma ALU, até circuitos mais
complexos como o controlador de uma máquina de vendas e um processador programável simples. O projecto
a nível esquemático é complementado com escrita de módulos simples e controladores em VHDL. Este
alinhamento de trabalhos permite suportar e consolidar o que é leccionado nas aulas teóricas, onde os
conceitos chave são introduzidos antes da realização dos trabalhos.
Quase todos os trabalhos recorrem à placa FPGA Aletra DE2, excepto o primeiro que recorre a circuitos TTL
74X numa placa de montagens (breadboard). Este trabalho inicial é muito importante para os alunos terem uma
experiencia prática e pensem em termos de fios e hardware, e não em termos apenas de software. Mais tarde
ao projectarem com software os circuitos digitais devem ter em mente que os circuitos de lógica
reconfigurável , FPGAs, implementam hardware e pensarem em termos do circuito final.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted, both in the lectures and labs, 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 and
the exercises with practical applications, 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.
Some years ago the switch was made from traditional TTL logic to reconfigurable logic devices, with the focus
on controllers implementing simple finite state machines, and moving up to Register Transfer Level (RTL)
design with datapaths and associated controllers implementing high level state machines.
The following set of 9 laboratory assignments are given to the students:
• LAB1: LED’s, combinational logic, and counter with 7 segment display with TTL integrated circuits.
• LAB2: Introduction to Altera Qaurtus II: LED’s, combinational logic, and counter with 7 segment display with
Altera DE2 FPGA board.
• LAB3: Combinational logic circuits: museum alarm, multiplexers, and 4 bit to 7 segment display decoder.
• LAB4: Combinational logic circuits: decoders, multiplexers, demultiplexers, and coders.
• LAB5: Flip-Flops, sequential logic circuits and finite state machines: controller design.
• LAB6: Introduction to hardware description using VHDL
• LAB7: Datapath components: timers and an ALU (Arithmetic Logic Unit) based calculator.
• LAB8: RTL design of an automated vending machine.
• LAB9: P3i, a 3-instruction programmable processor.
These range from simple combinational circuits and a simple ALU implementation, to more complex sequential
circuits for a vending machine, and a last assignment with a 3-instruction programmable processor that the
students have to enhance to a 6-instruction programmable processor. This line-up of lab assignments support
and consolidate the lectures were the syllabus is followed and key concepts are introduced ahead of the lab
work.
Almost all of the above assignments use the Altera DE2 FPGA board, expect for the first one that is done with
TTL 74X integrated circuits on breadboard. This initial assignment is very important so that students have a
hands on experience and learn to think of wires and hardware and not in software terms. Later when designing
in software their digital circuits they must keep in mind that the reconfigure device, the FPGA, will implement a
hardwired like circuit.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Frank Vahid, (2007) Digital Design, John Wiley and Sons.
• Jorge Lobo, (2012) Slides das aulas de Laboratório de Sistemas Digitais.
• Frank Vahid, Roman Lysecky, (2007) VHDL for Digital Design, John Wiley and Sons.
• David Money Harris, Sarah L. Harris, (2007) Digital Design and Computer Architecture, Morgan Kaufmann,.
• John Wakerly, (2001) Digital Design Principles and Practices, Prentice Hall, 3rd edition.
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Mapa IX - Álgebra linear e Geometria Analítica | Linear Algebra and Analitic Geometry
6.2.1.1. Unidade curricular:
Álgebra linear e Geometria Analítica | Linear Algebra and Analitic Geometry
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Dina Maria Lucas Ferreira dos Santos Loff - T:90; TP:90
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Joana Maria da Silva Teles Correia: T:90; TP:90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Joana Maria da Silva Teles Correia: T:90; TP:90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Tratando-se de um primeiro contacto formal dos alunos com a abstracção matemática, os assuntos
desenvolvidos requerem exemplos matemáticos variados que eles dominam já (nos conjuntos dos reais e
complexos), visando introduzir as respetivas generalizações aos conceitos genéricos de matriz, espaço
vetorial e transformação linear. Estas são ferramentas que aprendem a utilizar, tendo como principal objetivo a
sua utilização noutras áreas da Matemática e aplicações na Engenharia (determinantes, métodos de eliminação
de Gauss e dos mínimos quadrados na resolução de sistemas lineares, diagonalização de matrizes e sua
decomposição usando valores singulares, aplicação à resolução de sistemas de equações diferenciais
lineares). Simultaneamente, incentiva-se o raciocínio crítico, a resolução de problemas, a comunicação com
rigor, tanto por escrito como oralmente, o trabalho em grupo e individual, a aprendizagem autónoma, mediante a
apresentação de trabalhos realizados em casa e expostos na aula.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
As a first formal contact students have with mathematical abstraction, the issues developed in this course
require that various familiar mathematical examples are presented (in the sets of real and complex numbers) to
introduce their generalizations to the generic concepts of matrix, vector space and linear transformation. These
are mathematical tools that students learn with the primary purpose of their use in other areas of mathematics
and applications in engineering (determinants, Gaussian elimination and the least square methods in solving
linear systems, matrix diagonalization, matrix decomposition using singular values, application to solving
systems of linear differential equations). Simultaneously, students are encouraged to develop critical thinking,
to solve problems, to express their ideas accurately, in writing and orally, to work in groups and individually and
develop the ability to learn independently, upon presentation of work done at home and exposed in the
classroom.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
0. Números complexos.
1. Matrizes. Operações com matrizes.
2. Sistemas de Equações Lineares - Método de Eliminação de Gauss.
3. Inversão de matrizes - Algoritmo de Gauss-Jordan.
4. Determinantes.
5. Espaços Vectoriais.
6. Transformações Lineares.
7. Espaços Vectoriais com Produto Interno. Método dos Mínimos Quadrados.
8. Diagonalização de matrizes.
9. Decomposição de matrizes usando valores singulares.
10. Aplicações geométricas em R e em R3
11. Aplicações à resolução de sistemas de equações diferenciais lineares.
6.2.1.5. Syllabus:
0. Complex numbers.
1. Matrices. Matrix operations.
2. Systems of linear equations - Gauss elimination method.
3. Matrix inversion - Gauss-Jordan algorithm.
4. Determinants.
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4. Determinants.
5. Vector Spaces.
6. Linear Transformations.
7. Vector Spaces with inner product. Least Squares Method.
8. Diagonalization of matrices.
9. Decomposition of matrices using singular values.
10. Geometric applications in R and R3
11. Applications to solving systems of linear differential equations
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os assuntos referidos, relacionados com os conceitos de matriz, espaço vetorial e transformação linear, entre
outros, estão entre os primeiros contactos formais dos alunos com a abstração matemática. Na sua introdução
apela-se para conceitos em contextos já familiares, tais como os conjuntos dos números reais e complexos
(revistos no Cap. 0) e apresentam-se exemplos para abordar as respetivas generalizações (Cap. 1, 5-7).
A aquisição destas novas ferramentas tem como principal finalidade a utilização noutras áreas da Matemática
e aplicações na Engenharia, que exigem a familiarização com o cálculo de determinantes (Cap. 4), com
métodos de resolução de sistemas lineares (Eliminação de Gauss – Cap. 2 - e dos mínimos quadrados – Cap.
7), com a diagonalização de matrizes (Cap. 8), com a decomposição de matrizes usando valores singulares
(Cap. 9) e a aplicação à resolução de sistemas de equações diferenciais lineares (Cap. 11) e, na Geometria
(Cap. 10), ao estudo das cónicas e das quádricas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The basic issues developed, concerning with the generic concepts of matrix, vector space and linear
transformation, among others, are one of the first formal contacts students have with mathematical abstraction.
So, its introduction requires we appeal to concepts and properties in familiar contexts, such as sets of real and
complex numbers (Chapter 0) and we present several examples in order to present their generalizations in
Chapters 1, 5, 6 and 7. The main purpose of the acquisition of these mathematical tools is its use in other areas
of mathematics and engineering applications, which require familiarity with determinants (Chapter 4), methods
for solving linear systems (Gaussian Elimination and the least squares methods - Chapters 2, 7), the
diagonalization of matrices (Chapter 8), the decomposition of matrices using singular values (Chapter 9),
applications to solving systems of linear differential equations (Chapter 11) and to the study of conics and of
quadrics (Chapter 10).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de Ensino:
- Aulas expositivas.
- Resolução de exercícios: a apresentação da matéria teórica é seguida, sempre que possível, de aplicações
práticas para melhor compreensão e consolidação dos conhecimentos.
Método de Avaliação:
Os alunos podem optar por Avaliação Contínua ou Avaliação por Exame Final.
A Avaliação Contínua compreende assistência às aulas e a realização de Mini-testes (de 0 a 25%) e
Frequências (de 75% a 100%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods:
-Lectures.
- Exercises resolution: the presentation of theoretical material is followed, whenever possible, by practical
applications for understanding and consolidation of knowledge.
Grading method:
Students can opt for Continuous Assessment or alternatively, a final exam.
The Continuous Assessment comprises attendance to class and the realization of mini-tests (from 0 to 25%)
and mid-term exams (from 75% to 100%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Constituindo para a grande maioria dos alunos o primeiro contacto formal com a abstração matemática, o
curso tem necessariamente uma parte de cariz expositivo, fortemente complementada pela resolução de
exercícios, que contribuem para a compreensão dos conceitos e suas propriedades e para a aquisição de
procedimentos. Esta resolução ocorre em sala de aula, onde se estimula o trabalho individual e a discussão em
grupo, visando o desenvolvimento de várias competências, nomeadamente, raciocínio crítico, análise e síntese,
organização e planificação do trabalho, comunicação escrita e oral, resolução de problemas, entre outras.
Estimula-se também o estudo desenvolvido autonomamente, que é orientado e corrigido pela responsável da
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Estimula-se também o estudo desenvolvido autonomamente, que é orientado e corrigido pela responsável da
turma.
Os minitestes e as frequências, para além de constituírem momentos individuais de avaliação e de
autoavaliação, constituem igualmente momentos privilegiados de aprendizagem, pois todos os testes são
posteriormente resolvidos e discutidos em sala de aula.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being for the vast majority of students the first formal contact with mathematical abstraction, it has necessarily
a part of expository classes, strongly complemented by solving exercises that contribute to the understanding
of concepts and their properties and to the acquisition of procedures. These exercise solving moments occur in
the classroom, where work and group discussion are stimulated, for the development of various skills,
particularly at the level of critical thinking, analysis and synthesis, organization and planning of work, written
and oral communication, problem solving, among others. It is also encouraged the study developed
independently by each student, at home, which is guided and corrected by the responsible of the class.
The mini-tests and mid-term exams, being mainly moments of individual assessment and self-assessment, are
privileged moments of learning as well, since all tests are solved and discussed in class.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
A. P. Santana, J. F. Queiró, “ Introdução à Álgebra Linear”, Gradiva, Lisboa, 2010.
Edgar Goodaire, “Linear Algebra A Pure and Applied First Course”, Prentice Hall, Pearson Education Inc., 2003.
Steven J. Leon, “Linear Algebra with Applications”, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
Luís T. Magalhães, “Álgebra Linear como Introdução a Matemática Aplicada”, Texto Editora, 1989.
Gilbert Strang, “Linear Algebra and its Applications”, Harcout Brace Jovanovich, San Diego, 1988.

Mapa IX - Estruturas de Dados e Algoritmos | Data Structures and Algorithms
6.2.1.1. Unidade curricular:
Estruturas de Dados e Algoritmos | Data Structures and Algorithms
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Paulo Mendes Breda Dias Coimbra - T:30; PL:90
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo José Monteiro Peixoto: PL:150
Oswaldo Ludwig Junior: PL:120

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo José Monteiro Peixoto: PL:150
Oswaldo Ludwig Junior: PL:120
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular pretende complementar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Programação de
Computadores.
Pretende-se que os alunos adquiram conhecimentos fundamentais em estruturas de dados e algoritmos, tipos
de dados abstractos, algoritmos simples de ordenação e de pesquisa de dados, bem como programação com
classes (programação orientada a objectos). Pretende-se ainda que sejam capazes de: identificar as
propriedades de bons algoritmos; utilizar uma linguagem de programação orientada por objectos para
implementar, testar e depurar algoritmos e estruturas de dados (listas, pilhas, filas, árvores binárias, árvores
binárias de pesquisa); escrever programas que usem essas estruturas de dados; conhecer aplicações típicas
dessas estruturas de dados; criar/seleccionar algoritmos e estruturas de dados para resolver um dado
problema.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to complement the knowledge acquired in the subject of Computer Programming.
It is intended that the students acquire basic knowledge in data structures and algorithms, abstract data types,
sorting and searching data, and programming with classes (object oriented programming). They will be able to:
identify the properties of good algorithms; use an object-oriented programming language to implement, test and
debug algorithms and data structures (lists, stacks, queues, binary trees, binary search trees); write programs
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debug algorithms and data structures (lists, stacks, queues, binary trees, binary search trees); write programs
that use these data structures; identify typical applications of these data structures; create/select the
appropriate algorithms and data structures to solve a given problem.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Introdução à programação orientada a objectos
• Análise de Algoritmos e Complexidade
• Recursividade.
• Algoritmos de ordenação e pesquisa
• Estruturas de dados ligadas: Listas, Filas, Pilhas
• Árvores
6.2.1.5. Syllabus:
• Introduction to Object Oriented Programming
• Analysis of algorithms and their complexity
• Recursivity
• Sorting and searching algorithms
• Linked data structures: lists, queues, stacks
• Trees
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos propostos cobrem os conceitos e os princípios básicos da programação
orientada a objectos, e as estruturas de dados mais usuais em programação avançada.
Estes conteúdos são os usuais em disciplinas avançadas de programação com ênfase nas estruturas de
dados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The proposed syllabus covers the concepts and basic principles of object oriented programming and data
structures most commonly used in advanced programming.
The proposed syllabus is the usual one in advanced programming courses with an emphasis on data 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 exercícios práticos elementaresque concretizem o interesse prático da
matéria e exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
Aulas práticas laboratoriais 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.
A avaliação consiste em minitestese frequências que promovem a aprendizagem contínua e em exame. Poderá
ainda haver uma componente de avaliação com trabalhos de casa e um projecto.
O peso do exame na nota final situa-se entre 30% e50%.
O peso das frequências na nota final situa-se entre 0% e 40%.
O peso dos mini testes na nota final situa-se entre 10% e 30%.
O peso do projecto na nota final situa-se entre 10% e 20%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, using visual aids, about concepts, principles and fundamental theories and resolution of practical
exercises that will exemplify applications to real situations.
Laboratory classes in which, with the guidance of the teacher, students solve practical exercises that require
the combination of different theoretical concepts and promote critical thinking in the face of more complex
problems.
Evaluation consists of mini tests and midterm exams that promote continuous learning and also a final exam.
There may also be an evaluation component with homeworks and a project.
The weight of the exam on the final mark is between 30% and 50%.
The weight of the midterm examsis between 0% and 40%.
The weight of the mini-tests is between 10% and 30%.
The weight of the project is between 10% and 20%.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A metodologia de ensino adotadaprocura envolver os alunos num processo de aprendizagem contínua e na sua
valorização pessoal, e assim levar ao desenvolvimento, para além de competências técnicas específicas da
programação avançada de computadores, de algumas competências genéricas de resolução de problemas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology adopted seeks to engage students in a process of continuous learning and thus
leading to the development, in addition to technical skills of advanced computer programming, of some generic
skills of problemsolving.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia and David M. Mount (2004), Data Structures and Algorithms in C++,
Wiley.
• Nell Dale (5th ed, 2011),C++ Plus Data Structures,Jones and Bartlett Publishers.

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):
Ana Paula Cruz Escada - T:45; TP:45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alfredo Manuel Gouveia da Costa: T:45; TP:45
JorgeManuelSentieiro Neves: T:45; TP:45
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Alfredo Manuel Gouveia da Costa: T:45; TP:45
JorgeManuelSentieiro Neves: T:45; TP:45
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos dos conceitos fundamentais para o estudo de sucessões e séries numéricas e de
funções, quer no domínio dos reais quer no domínio dos complexos. Dotar os alunos dos
conhecimentos básicos de cálculo diferencial e integral para funções de variável complexa.
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 endow the students with fundamental concepts in order to understand sequences, numerical series and
functions, in the scope of real and complex numbers. To endow the students with basic knowledge in differential
and integral calculus for complex functions. It is intended that students acquire skills to use symbolic, formal
and technical language in the framework of complex numbers. It is intended that the students acquire a
knowledge of concepts which allows to assess the importance and the limitations of the studied material and its
applications.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Sucessões e séries numéricas: • Critérios de convergência
Sucessões e séries de funções: • Convergência uniforme, • Séries de potências, • Fórmula e série de Taylor,•
Séries de Fourier.
2. Análise Complexa:
• Funções complexas; limites e derivadas; funções analíticas
• Integração complexa; teorema de Cauchy; teorema dos resíduos
• Séries de potências; Série de Taylor; série de Laurent.
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Sequences and infinite series of real numbers : • Convergence criteria
Sequences and series of real functions : • Uniform convergence, • Power series, • Taylor’s theorem and Taylor
series,• Fourier series.
2. Complex Analysis:• Functions of a complex variable; limits e derivatives; analytic functions.
• Integration in thecomplex plane; Cauchy´s integral theorem; the residue theorem.
• Infinite series of complex variables;Taylor series and Laurent series.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo principal da disciplina consiste em familiarizar o aluno com os conceitos e ferramentas matemáticas
adequados à compreensão e aplicação dos tópicosprogramáticos.
No primeiro capítulo, estudam-se séries numéricas e de funções no campo. Mostra-se que as séries permitem
obter valores aproximados para determinadas funções e para integrais.
No segundo capítulo, faz-se uma introdução ao cálculo diferencial e integral no âmbito dos números complexos,
abordam-se os conceitos de limite, derivada, integral, sucessão e série, são trabalhados teoremas como o
critério de analiticidade, envolvendo as equações de Cauchy-Riemann, o teorema de Cauchy, a representação
de uma função como uma série de Taylor ou uma série de Laurent e o teorema dos resíduos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The aim of this course is to familiarise the students with mathematical concepts and tools to allow them to
understand and to work with the syllabus topics.
In the first chapter, we study numerical series and functions in the real field. It is shown that the series allows to
obtain approximate values for certain functions and integrals.
The second chapter is an introduction to differential and integral calculus for complex functions. We work the
concepts of limit, derivative, integral, sequence and series.
We study theorems as the criterion of analyticity, involving the Cauchy-Riemann equations, Cauchy's theorem,
the representation of a function as a Taylor seriesor Laurent series, and residue theorem.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino serão sobretudo expositórios nas aulas teóricas. As aulas
teórico-práticas são destinadas à resolução de problemas sob orientação do professor,
incentivando-seo trabalho autónomo dos estudantes.
Na exposiçãotéorica prevalece uma forte interacção entre os conceitos e a
sua aplicação concreta dando, tanto quanto possível, relevo à visualização e à
análise de situações particulares. A transformação dos conceitos em ferramentas de trabalho será atingida
peloincentivo ao trabalho pessoal.
A avaliação consiste em exame final, ou num grupo de componentes de avaliação contínua, que pode incluir
projetos, relatórios de resolução de problemas, ou minitestes, com um peso até 50% no resultado final, e
frequências, com um peso até 100% no resultado final.
A avaliação pretende testar a aquisição de conhecimentos e a capacidade de os aplicar na resolução de
problemas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching method in theorical classes is the expository method.
Pratical classes are designed to solve problems under the guidance of the teacher,
and to encourage the autonomous work by students.
In the theoretical exposition it prevailsa strong interaction between concepts and
its practical application. As much as possible, visualization and concrete examples are studied.
The transformation of concepts into working tools will be achieved by student’s individual work.
Evaluation consists of a final exam, or a set of components, which may include projects, problem solving
reports, or tests, with a weight of at most 50% in the final mark, and midterm, with a weight of at most 100% in
the final mark.
The evaluationshall be designed to test if sufficient knowledge on the subjects is acquired and the ability to
apply the concepts studied in the course to solve 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 adotados procuram que o aluno participe activamente no processo de
aprendizagem, quer interagindo com o professor, quer trabalhando de forma autónoma.
A importância dada à visualização, à apresentação de casos concretos ou de resultados conhecidos dos
alunos noutros contextos tem como objectivo preparar o aluno para a formulação de noções mais abstractas e
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incentivá-lo a procurar relações entre os diferentes conceitos. A utilização de novos conceitos e resultados na
resolução de vários tipos de problemas pretende promover uma compreensão mais profunda da matéria
estudada e incentivar o aluno a usar as novas ferramentas num contexto interdisciplinar.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and the methods aim that the student participates in the learning process, both in terms of
interaction with the teacher as in terms of autonomous work.
The importance given to visualization, concrete examples and previous knowledge by students of similar results
in other contexts invite the students to formulate more abstract concepts and encourage them to search
relations between distinct entities. The use of new concepts and results to solve various types of problems is a
way to promote a deeper understanding of the studied subjects and the application of new tools in
interdisciplinary problems.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Stewart, J. (2001)– Cálculo, Vol. 2, Pioneira.
• Breda, A., Costa, J. (1996) – Cálculo com funções de várias variáveis, McGraw-Hill.
• Zill, D. G., Shanahan, Patrick, D. (2003) - A first course in complex analysis with applications,
Jones and Bartlett Publishers..
• Spiegel, M. (1977) – Análise de Fourier, ColecçãoSchaum.

Mapa IX - Eletrónica I / Electronics I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Eletrónica I / Electronics I
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria do Carmo Raposo de Medeiros - T:45; PL:30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Mário João Simões Ferreira dos Santos: PL:90
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mário João Simões Ferreira dos Santos: PL:90
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se introduzir aos alunos os dispositivos e circuitos básicos tendo em vista os seguintes aspectos:
Compreensão dos mecanismos físicos que governam os dispositivos semicondutores;
Compreensão físico-matemática de dispositivos e circuitos básicos: (1) amplificadores operacionais; (2) díodos
e (3) transístores de junção bipolar (BJTs).
Pretende-se dotar o aluno com competências para:
Análise de circuitos não-lineares simples;
Projecto e análise de pequenos amplificadores e outros circuitos simples.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduce to the students the basic devices and circuits considering the following aspects:
- Understanding the physical mechanisms that govern semiconductor devices;
- Physical-mathematical understanding of basic circuits and devices: (a) operational amplifiers; (2) diodes; and
(3) bipolar junction transistors (BJTs).
It is intended to provide the student with the skills to:
- Analyze simple nonlinear circuits;
- Design and analysis of small amplifiers and other simple circuits.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
. Introdução à eletrónica e semicondutores.
2. Amplificadores operacionais.
3. Díodos.
1. 4. Transístores Bipolar de Junção (BJTs).
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to electronics and semiconductors.
2. Operational amplifiers.
3. Diodes.
4. Bipolar Junction Transistors (BJTs).
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são os ajustados para um aluno que inicia o estudo de dispositivos eletrónicos.
Inicialmente é dada uma introdução, sendo abordados alguns conceitos transversais a sistemas eletrónicos.
Os amplificadores operacionais são estudados no tópico seguinte atendendo à sua popularidade no projeto de
circuitos eletrónicos, sendo que na abordagem usada são apenas conhecidas as suas caraterísticas terminais.
No tópico 3 são introduzidos os conceitos associados à junção PN, que é a base da maioria dos dispositivos
electrónicos, e são estudados os díodos. Na parte final são dados conceitos básicos associados aos
semicondutores, em especial ao silício, que é usado na maioria dos circuitos eletrónicos atuais, que
possibilitam a compreensão do seu funcionamento. No último tópico é introduzido o transístor bipolar de junção
sendo feito o seu estudo como comutador e amplificador. A sequência dos tópicos abordados coincide com a
bibliografia de referência nesta área de estudo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are adjusted to a student who begins the study of electronic devices. Is initially given a
very brief introduction which addresses some basic concepts related to electronic systems. The operational
amplifiers are studied in the next topic due to its popularity in the design of electronic circuits, and the approach
used is only based in the knowing of the terminal characteristics. In topic 3 are introduced the concepts
associated with the pn junction, which is the basis of most electronic devices, and the diodes are studied. In the
final part are given basic concepts associated with semiconductors, in particular to silicon, which is used in
most current electronic circuits. In the last topic is introduced bipolar junction transistor and is studied as a
switch and amplifier. The sequence of topics is according with the bibliography in this area of study.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas recorrendo a meios audiovisuais com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução convencional de exercícios práticos.
Aulas laboratoriais com execução de 7 trabalhos experimentais relacionados com os tópicos abordados nas
aulas teóricas (1 trabalho para introdução ao laboratório e aos equipamentos de mediada e 2 trabalhos por
cada um dos tópicos adicionais).
O processo de avaliação contínua consiste na realização de três frequências, 7 trabalhos de laboratório e
trabalhos de casa. Cada frequência vale 25% valores (total 75%). A parte laboratorial vale 15%. É exigido um
mínimo de presenças nas aulas laboratoriais de 80% do total. Os trabalhos para casa valem 10%. São feitos 3
ou 4 ao longo do semestre.
Em alternativa à avaliação contínua, o aluno pode submeter-se a exame de recurso que será cotado para 75%,
sendo a restante parte da nota final referente à parte laboratorial (15%) e aos trabalhos de casa (10%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes using visual aids with detailed exposition of the concepts, principles and fundamental
theories and the resolution of conventional exercises for consolidation of knowledge.
Laboratory classes with 7 experimental works related to the topics covered in lectures (one related to the
introduction to laboratory and equipment and 2 related to each of the additional topics).
The continuous assessment process consists of performing three midterm exams, 7 laboratory works and
homework’s.
Each of the three midterm exams as 25% weight on the final mark (total 75%). Laboratory: 15% weight
(preparation, reporting and performance in class). A minimum attendance of 80% in laboratory classes of the
total is demanded. Homework’s: 10% weight.
As an alternative to continuous assessment, the student may submit to a final exam with a weight on the final
mark of 75%. The remaining part of the final mark is laboratory work (15%) and homework (10%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adotadas nesta disciplina têm por objectivo essencial dotar os alunos com
competências básicas em eletrónica, nomeadamente através do estudo dos dispositivos mais elementares
como o díodo e o transístor. Para esse efeito a exposição teórica é acompanhada pela resolução de problemas,
efetuada também nas aulas teóricas, de forma a ilustrar e assimilar os conceitos expostos. Para uma melhor
consolidação de conhecimentos e acompanhamento da matéria teórica são efectuados trabalho de casa ao
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longo do semestre. Os trabalhos de laboratório permitem também, para além do fortalecimento dos conceitos
teóricos, um contacto direto com os dispositivos estudos, bem como com os problemas reais que surgem no
seu manuseamento e montagem.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods adopted in this course are primarily intended to provide students with basic skills in
electronics, in particular by studying the most basic devices such as diode and transistor. For this purpose the
theoretical exposition is accompanied by the resolution of problems also made in lectures, to illustrate the
concepts and assimilate exposed topics. For a better consolidation of knowledge and monitoring of the
theoretical matter homework’s are made during the semester. The laboratory experiments also allow, in
addition to strengthening of the theoretical concepts, a direct contact with the studied devices, as well as the
real problems which arise in the handling and assembly.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Sedra & Smith (2011) - Microlelectronic Circuits, Sixth edition, Oxford University Press.
Santos, Mário J., Diapositivos das aulas teóricas de Eletrónica I, 2012

Mapa IX - Matemática Computacional / Computational Mathematics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática Computacional / Computational Mathematics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adérito Luis Martins Araújo - T:45; TP:30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sílvia Alexandra Alves Barbeiro: T:45; TP:30
Gonçalo Nuno Travassos Borges Alves da Pena: T:45; TP:30

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sílvia Alexandra Alves Barbeiro: T:45; TP:30
Gonçalo Nuno Travassos Borges Alves da Pena: T:90; TP:60

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apresentar aos alunos os principais conceitos, teorias e técnicas de Matemática Computacional numa
perspectiva que valorize a intuição subjacente aos conceitos, mostrando no entanto a necessidade da análise
matemática no desenvolvimento da criatividade, espírito critico e capacidade de adaptação a novos problemas.
Desenvolver nos alunos efectivas competências calculatórias na resolução de problemas com recurso a
software matemático.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To present the students the main concepts, theories and techniques of Computational Mathematics, in a
perspective which emphasises the intuition, nevertheless showing the need of mathematical analysis in the
development of creativity, critical reasoning and capacity to tackle new problems. To develop in the students
effective calculatory skills in solving problems using mathematical software.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Breve introdução à aritmética computacional
2. Equações e sistemas
Métodos directos e iterativos para sistemas lineares. Equações não lineares. Sistemas não lineares.
3. Valores e vectores próprios. Decomposição em valores singulares
Métodos iterativos para aproximação de valores e vectores próprios. Decomposição em valores singulares.
4. Aproximação de funções
Interpolação polinomial. Aproximação trigonométrica. Mínimos quadrados.
5. Derivação e integração numéricas
Derivação numérica. Integração numérica.
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6. Equações diferenciais ordinárias
Problemas de valor inicial. Métodos de passo simples. Estabilidade e convergência. Método das diferenças
finitas para problemas com condições de fronteira.
7. Modelos matemáticos em Engenharia Electrotecnia: simulação computacional.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Brief introduction to computational arithmetic
2. Equations and systems
Direct and iterative methods for linear systems. Nonlinear equations. Nonlinear systems.
3. Eigenvalues and eigenvectors. Singular values decomposition
Iterative methods for approximating eigenvalues and eigenvectors. Singular value decomposition.
4. Approximation of functions
Polynomial interpolation. Trigonometric approximation. Least squares.
5. Numerical differentiation and integration
Numerical differentiation. Numerical integration.
6. Ordinary differential equations
Initial value problems. One step methods. Stability and convergence. Finite differences method for boundary
value problems.
7. Mathematical models in Electrical Engineering: numerical simulation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os tópicos desenvolvidos na unidade curricular constituem o núcleo fundamental da Matemática
Computacional. O primeiro capítulo aborda o modo como os computadores representam números reais. No
segundo capítulo apresentam-se os métodos mais usuais na resolução numérica de equações e sistemas
lineares ou não lineares. A inclusão do tópico da determinação de valores próprios e valores singulares foi
motivada pela sua relevância prática no contexto deste curso. São também discutidos os métodos clássicos
usados na interpolação polinomial e trigonométrica e dada atenção ao problema dos mínimos quadrados. No
quinto capítulo deduzem-se as fórmulas de diferenciação e integração numéricas e respectivos erros. A
modelação de fenómenos físicos por equações diferenciais ordinárias é uma técnica da maior utilidade e o
estudo da respectiva solução por métodos numéricos é o objectivo do capítulo sexto. Os conteúdos
programáticos são explorados através de exemplos a resolver com software matemático.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The topics developed in this curricular unit set the fundamental core of Computational Mathematics. The first
chapter is about how computers represent real numbers. The second chapter presents the most popular
methods in solving numerically equations and systems, both linear and nonlinear. The inclusion of the topic of
calculating eigenvalues and singular decomposition was motivated by its relevance in the context of this
course. The classical methods used in polynomial and trigonometric interpolation are discussed and it is also
given attention to the least squares method. In the fifth chapter, formulas for numerical differentiation and
integration are deduced as well as their error estimates. Modelling by ordinary differential equations is a very
useful technique in applications and the study of its numerical solution is the goal of the sixth chapter. The
subjects presented in each chapter are explored through exercises that students must solve using a software
package.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
The topics developed in this curricular unit set the fundamental core of Computational Mathematics. The first
chapter is about how computers represent real numbers. The second chapter presents the most popular
methods in solving numerically equations and systems, both linear and nonlinear. The inclusion of the topic of
calculating eigenvalues and singular decomposition was motivated by its relevance in the context of this
course. The classical methods used in polynomial and trigonometric interpolation are discussed and it is also
given attention to the least squares method. In the fifth chapter, formulas for numerical differentiation and
integration are deduced as well as their error estimates. Modelling by ordinary differential equations is a very
useful technique in applications and the study of its numerical solution is the goal of the sixth chapter. The
subjects presented in each chapter are explored through exercises that students must solve using a software
package.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation of the subjects, highlighting the strong interaction between
theoretical concepts and their practical application. The explanation of course content starts with particular
cases and evolves gradually for the abstract concepts, calling for the participation of students, promoting a
continuous learning in order to develop their critical reasoning.
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Theoretical-practical classes with the use of mathematical software in the illustration of concepts, with
particular emphasis on visualization, and implementation of projects related to problems in the field of Electrical
Engineering.
Evaluation of the theoretical component consists of a final exam or, alternatively, in mid-term frequency exams.
The theoretical-practical component is evaluated through computational tests or projects performed during the
semester. The final grade is a weighted average of the marks obtained in each component.
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 adoptado 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 leccionadas e nos exercícios resolvidos nas aulas
teóricas 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 teórico-práticas, com a realização de pequenos projectos relativos a problemas do domínio da
Engenharia Electrotécnica, 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 and exercises solved in the theoretical 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 theoretical-practical classes, with the implementation of small projects related to problems in the field of
Electrical Engineering, the interpretation of the results and the writing up of test reports build up in the student
competencies in autonomous learning and written communication.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. Adérito Araújo, Matemática Computacional, Apontamentos das Aulas, FCTUC, 2012.
2. Alfio Quarteroni, Fausto Saleri, Cálculo Científico com o Matlab e o Octave, Spinger, 2007.
3. Cleve Moler, Numerical Computing with Matlab, SIAM, 2004.
4. Heitor Pina, Métodos Numéricos, MacGraw Hill, 1995.
5. Richard L. Burden e J. Douglas Faires, Numerical Analysis, Cengage Learning, 2011.

Mapa IX - Sinais e Sistemas | Signals and Systems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sinais e Sistemas | Signals and Systems
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vitor Manuel Mendes da Silva - TP:120
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):
Adquirir conhecimentos sobre técnicas de análise de sinais e sistemas em tempo contínuo, emespecial para a
classe de sistemas lineares e invariantes no tempo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop knowledge on techniques of signal analysis and systems in continuous time, in particular for the class
of linear and time invariant systems.
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of linear and time invariant systems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução aos sinais e sistemas.
2. Análise de Fourier em tempo continuo.
3. Transformada de Laplace.
4. Caracterização de sistemas lineares pela transformada de Laplace e diagramas de Bode.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to signals and systems.
2. Fourier analysis in continuous time.
3. Laplace transform.
4. Linear systems characterization with the Laplace transform and Bode diagrams.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No capítulo 1 é realizada uma introdução aos conceitos de sinais e sistemas continuos e discretos no tempo,
sistemas lineares e invariantes no tempo (LIT), caracterização de sistemas LIT por equações diferenciais e de
diferenças, integral e soma de convolução e resposta a impulso.
No capítulo 2 é desenvolvida a aplicação da teoria de Fourier à análise e sintese de sinais periódicos (séries de
Fourier em tempo continuo) e de sinais aperiódicos (transformada de Fourier em tempo continuo). A resposta
de sistemas LTI a exponenciais complexas periódicas é estudada o que permite introduzir os conceitos
deresposta em frequência e filtragem.A representação de sinais usando exponenciais complexas em tempo
contínuo é explorada no capítulo 3 através da utilização da transformada de Laplacebilateral e unilateral.
No capítulo 4 é abordada a caracterização desistemas usando a transformada de Laplace. É desenvolvido o
traçadoda resposta em frequência utilizando diagramas de Bode.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
In Chapter 1 the concepts of signals and systems are developed, namely, continuous and discrete-time signals
and systems, linear and time invariant systems (LTI), LTI systems characterized by differential and difference
equations, integral and sum of convolution and impulse response.In chapter 2 the Fouriertheoryis applied to
analysis and synthesis of both periodic and aperiodiccontinuous timesignals (Fourier series and transform). The
response of LTIsystems to periodic complex exponentials is studied which allows introducing the important
concepts of frequency response and filtering. The signal representation basedon continuous time complex
exponentials is developed in chapter 3 by using bothunilateral and bilateral Laplace transform. The chapter 4
deals with the characterization of systems using the Laplace transform. The concepts of transfer function,
causality and stability are developed. Therepresentation of the frequency response using Bode plots is
presented.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas-práticas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos, princípios e
teorias fundamentais.Ilustração dos conceitos com a apresentação de casos de estudo que exemplifiquem a
sua aplicação a situações reais. Resolução de problemas de aplicação prática, que exijam a conjugação de
conceitos teóricos distintos e promovam o raciocínio crítico face a problemas mais complexos.
Avaliação contínua:
- Frequência (dois testes) (2x6 = 12 valores)
- Exame (8 valores)
A nota final é a melhor das seguintes possibilidades:
1) NotaExame
2) Teste1 + Teste 2 + (8/20) *NotaExame
3) Teste1 + (14/20) *NotaExame
4) Teste2 + (14/20) *NotaExame
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes with detailed presentation, using audio-visual means, of the concepts, principles
and fundamental theories. Development of the concepts by presenting case studies that illustrate its application
to real situations. Solving practical exercises, which require the combination of different theoretical concepts in
order to promote critical reasoning in the presence of more complex problems.
Methods of student assessment:
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- Midterm exam (2 tests); (2x6 = 12 marks/#20)
- Exam; (8 marks/#20)
The final grade is the best case of the following possibilities:
1) ExamMark /#20
2) Test1 + Test 2 + (8/20) *ExamMark
3) Test1 + (14/20) *ExamMark
4) Test2 + (14/20) * ExamMark
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.
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.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alan Oppenheim e Allan Willsky (1997) - Signal and Systems, Prentice Hall, 2nd Edition.
Simon Haykin e Barry Van Veen (2003) - Signals and Systems, John Wiley &Sons.,2nd Edition.

Mapa IX - Circuitos Eléctricos / Electrical Circuits
6.2.1.1. Unidade curricular:
Circuitos Eléctricos / Electrical Circuits
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jaime Batista dos Santos - TP:120
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pedro Manuel Gens de Azevedo de Matos Faia: TP:120
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pedro Manuel Gens de Azevedo de Matos Faia: TP:120
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprendizagem das técnicas e conceitos de análise de circuitos elétricos.
Consolidar os conhecimentos adquiridos em LEC referente ao uso das técnicas básicas de análise de circuitos
lineares, essenciais e imprescindíveis para o sucesso em outras unidades curriculares que dela dependam.
Aumentar a capacidade de análise de circuitos elétricos; Aumentar a capacidade de projetar e dimensionar
circuitos simples.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learning of concepts and techniques of analysis of electrical circuits.
Consolidate the knowledge acquired in the unit of Electrical Circuits Laboratory, concerning the use of basic
tools of linear circuits analysis, essential for the success in other units that depend on this ability. Increase
students capability of electrical circuits analysis and additionally increase their aptitude for projecting and
dimensioning simples circuits.
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dimensioning simples circuits.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Topologia de circuitos eléctricos e Técnicas de análise de circuitos em Corrente Contínua. Capacidade,
Indutância e indutância mútua. Análise sinusoidal em regime permanente. Potências em regime sinusoidal.
Compensação do Factor de potência. Análise do fenómeno da ressonância.Circuitos RL, RC e RLC em regime
transitório (outros circuitos de 2ªordem). Circuitos polifásicos simétricos. Quadripolos
6.2.1.5. Syllabus:
Electrical Circuits topology and circuits analysis techniques in continuous current. Capacitance, Inductance and
Mutual Inductance. Circuits analysis in sinusoidal steady-state. Powers in sinusoidal steady-state. Power factor
and power factor compensation. Resonant circuits analysis. Natural and Step response of RL, RC and RLC
circuits (serial and parallel connected), as well as other second order circuit types. Poly-phased circuits:
balanced three-phased circuits. Two-port circuits.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O cumprimento do programa proposto permitirá aos alunos compreender e realizar sem dificuldades os
objetivos finais propostos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The exposition of the full proposed programmed to the students, will allow them to understand and
achieve,without difficulty, the final objectives proposed to the course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina vai funcionar com aulas tipo teórico-práticas com exposição teórica e resolução de problemas de
aplicação.Os alunos serão submetidos a um de dois regimes de avaliação: avaliação distribuída de
conhecimentos com exame final (1) ou apenas avaliação por exame final (2). Avaliação distribuída ao longo do
semestre constituída por: duas frequências com cotação total de 12 valores (6+6): ambas as provas são
individuais e serão realizadas em datas a divulgar nas aulas e na página da disciplina; Exame final com cotação
total de 8 valores: o exame final, é uma prova escrita. A avaliação por exame final é composta apenas de uma
prova escrita cotada para 20 valores.
A classificação final obtém-se combinando a classificação do exame final e a nota de avaliação obtida nas
frequências, ou apenas utilizando a classificação obtida no exame final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is based on Theoretical/Practical type classes, with subject’s presentation and discussion, followed
by application problems solving with the students. The students can choose between two evaluation systems:
distributed evaluation (1), composed of two tests plus one exam, or evaluation based only on one exam (2). For
both systems, all tests and exams, are written evaluations. The distributed evaluation is composed by: two
shorter tests, or frequencies, with a full quotation of 12 values (6+6): both tests are individual, and the dates of
them will be transmitted to the students in classes and in the unit web page; a final exam whose is quotation is 8
values.The final exam evaluation, is a composed by a single question paper quoted for 20 values.The final
classification is obtained by combining the resultof the exam plus the two tests, for the case of the distributed
system, or only the result of the exam in the final exam evaluation case.
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 teórico/práticas e com os exercícios
de aplicação prática que se procura que os alunos resolvam 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.
A metodologia de ensino bem como de avaliação permitem aos alunos avançar e explorar de forma faseada os
objetivos da unidade.
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
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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.
The teaching methodology as well as the evaluation method, will allow the students to move and explore step by
step the course objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Nilsson, J. and A. Riedel, S (2008) - ELECTRIC CIRCUITS, 8. ed. Upper Saddle River, NJ : Pearson Prentice Hall
cop. 2008.
- B. Santos, J (1997)- ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, Coimbra: Minerva.

Mapa IX - Eletrónica II / Electronics II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Eletrónica II / Electronics II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mário João Simões Ferreira dos Santos - T:45; PL:45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria do Carmo Raposo de Medeiros: PL:30
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Maria do Carmo Raposo de Medeiros: PL:30
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se explicar e descrever o funcionamento de circuitos e pequenos sistemas electrónicos,
complementando o estudo efetuado na disciplina de Electrónica I, dando-se especial atenção aos aspectos
relacionados com a implementação desses circuitos em circuito integrado.
Pretende-se dotar o aluno com conhecimentos genéricos na área da eletrónica analógica e competências para
projeto de circuitos electrónicos de média complexidade.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to explain and describe the operation of small circuits and electronic systems, complementing the
study conducted in the discipline of Electronics I, with particular attention to aspects related to the
implementation of these circuits in integrated circuit.
It is intended to provide the student with general knowledge in the field of analog electronics and skills to design
electronic circuits of medium complexity.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Transístores MOSFETs (Transístores de Efeito de Campo).
2. Elementos Básicos de Amplificadores em Circuito Integrado.
3. Amplificadores Diferenciais e Multi-andar.
4. Realimentação.
5. Osciladores e geradores de sinal
6.2.1.5. Syllabus:
1. MOS Field-Effect Transistors (MOSFETs).
2. Building blocks of integrated-circuits amplifiers.
3. Differential and multistage amplifiers.
4. Feedback.
5. Oscillators and Signal generators.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são os ajustados para um aluno que deve ter uma perspetiva geral do
funcionamento dos circuitos usados em eletrónica analógica, complementando a disciplina de Eletrónica I.
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funcionamento dos circuitos usados em eletrónica analógica, complementando a disciplina de Eletrónica I.
Tópico 1: Completa o estudo das tecnologias mais importantes usadas em andares de amplificação. Tópico 2:
Introduz os elementos básicos usados no projeto genérico de circuitos integrados, passando pelos circuitos
amplificadores e de polarização. Tópico 3: Descreve o funcionamento e limitações dos amplificadores
diferenciais e multi-andar, que servem como base ao funcionamento dos amplificadores operacionais
estudados em Eletrónica I. Tópico 4: São dadas as noções básicas sobre realimentação, de forma aos alunos
entenderem conceitos já abordados previamente, por exemplo em circuitos com amplificadores operacionais.
Estes conceitos são também fundamentais para o aluno entender o último tópico a abordar (Tópico 5), que se
dedica ao funcionamento de osciladores e geradores de sinal.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course contents are adjusted to a student that must have a general perspective of the devices and circuits
used in analog electronics, complementing Electronics I. Topic 1: Complements the study of the major
technologies used in amplification stages, as BJTs have been addressed in Electronics I. Topic 2: Introduces the
basic elements used in the generic design of integrated circuits, passing through the amplifiers and polarization.
Topic 3: Describes the operation and constraints of differential and multi-stage amplifiers, which serve as the
basis for the functioning of operational amplifiers studied in Electronics I. In topic 4 are given the basics of
feedback, to help students understand the concepts already discussed earlier, for example in circuits with
operational amplifiers. These are also key concepts to understanding the last topic, which is dedicated to the
operation of oscillators and signal generators.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
The course contents are adjusted to a student that must have a general perspective of the devices and circuits
used in analog electronics, complementing Electronics I. Topic 1: Complements the study of the major
technologies used in amplification stages, as BJTs have been addressed in Electronics I. Topic 2: Introduces the
basic elements used in the generic design of integrated circuits, passing through the amplifiers and polarization.
Topic 3: Describes the operation and constraints of differential and multi-stage amplifiers, which serve as the
basis for the functioning of operational amplifiers studied in Electronics I. In topic 4 are given the basics of
feedback, to help students understand the concepts already discussed earlier, for example in circuits with
operational amplifiers. These are also key concepts to understanding the last topic, which is dedicated to the
operation of oscillators and signal generators.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes using visual aids with detailed exposition of the concepts, principles and fundamental
theories and the resolution of conventional exercises for consolidation of knowledge.
Laboratory classes with 6 experimental works related to the topics covered in lectures.
The continuous assessment process consists of performing three midterm exams, 6 laboratory works and
homework’s.
Each of thethree midterm examsas 25% weight on the final mark (total 75%). Laboratory: 15% weight
(preparation, reporting and performance in class). A minimum attendance of 80% in laboratory classes of the
total is demanded. Homework’s: 10% weight (performed on an electronic platform).
As an alternative to continuous assessment, the student may submit to a final exam with aweight on the final
mark of 75%. The remaining part of the final markis laboratory work (15%) and homework (10%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino adotadas nesta disciplina têm por objectivo essencial dotar os alunos com
competências básicas em eletrónica complementando o estudo efetuadoem Eletrónica I. Para esse efeito a
exposição teórica é acompanhada pela resolução de problemas, efetuada também nas aulas teóricas, de forma
a ilustrar e assimilar os conceitos expostos. Para uma melhor consolidação de conhecimentos e
acompanhamento da matéria teórica são efectuados trabalho de casa ao longo do semestre. Os trabalhos de
laboratório permitem também, para além do fortalecimento dos conceitos teóricos, um contacto direto com os
dispositivos estudos, bem como com os problemas reais que surgem no seu manuseamento e montagem.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods adopted in this course are primarily intended to provide students with basic skills in
electronics as a complement of study in Electronics I. For this purpose the theoretical exposition is
accompanied by the resolution of problems also made in lectures, to illustrate the concepts and assimilate
exposed topics. For a better consolidation of knowledge and monitoring of the theoretical matter homework’s
are made during the semester. The laboratory experiments also allow, in addition to strengthening of the
theoretical concepts, a direct contact with the studied devices, as well as the real problems which arise in the
handling and assembly.
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

232/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Sedra& Smith (2009) - Microlelectronic Circuits, Sixth edition, Oxford University Press.
Santos, Mário J., Diapositivos das aulas teóricas de EletrónicaII, 2010

Mapa IX - Electrónica de Potência / Power Electronics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Electrónica de Potência / Power Electronics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sérgio Manuel Ângelo da Cruz - T:45
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Tony Richard de Oliveira de Almeida: PL:30
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Tony Richard de Oliveira de Almeida: PL:30
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se transmitir ao aluno conhecimentos sobre a ação dos conversores de eletrónica de potência no
controlo do fluxo de energia elétrica entre diferentes tipos de fontes (ac e dc) e diferentes tipos de cargas
elétricas (R, RL, RC, máquinas elétricas (ac e dc).
No final desteunidade curricular, os alunos devem ser capazes de distinguir os conversores de comutação
natural dos conversores de comutação forçada, com base na análise das formas de onda da tensão e corrente,
do lado de entrada ou do lado de saída.
Para uma determinada aplicação específica, os alunos devem ser capazes de selecionar o conversor mais
apropriado para o efeito e dimensionar os semicondutores a utilizar.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to transmit to students knowledge about the action of power electronic converters on the energy
flow control between different types of sources (ac and dc) and different types of electric charges (R, RL, RC,
electrical machines (ac and dc).
At the end of this course, students should be able to distinguish between natural switching converters and
forced switching converters, based on the analysis of the waveforms of voltage and current, observed at the
input side or output side.
For a given application, students should be able to select the most appropriate power converter and chose the
most appropriate semiconductors.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Eletrónica de Potência
2. Principais características dos semicondutores de potência.
2.1. Características estáticas e dinâmicas.
3. Retificadores com controlo de fase.
3.1. Configurações monofásica e trifásica
4. Conversores DC-DC
4.1 Configuraçõesbuck, boost, buck-boost.
5. Inversores de comutação natural
5.1. Configurações monofásicas e trifásicas
6. Inversores de comutação forçada
6.1. Configurações monofásicas e trifásicas
6.1.1. Inversores de fonte de tensão e de fonte de corrente.
6.1.2. Controlo de onda quadrada e PWM.
6.1.3. Fasor espacial das tensões/correntes de saída dos inversores.
7. Cicloconversores
7.1. Configurações monofásicas e trifásicas
6.2.1.5. Syllabus:
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1. Power Electronics Introduction
2. Main characteristics of power electronic semiconductors
2.1. Static and dynamic characteristics
3. Rectifiers with phase control
3.1. Single-phase and three-phase configurations
4. DC-DC converters
4.1. Buck, Boost and Buck-Boost configurations.
5. Inverters with natural commutation
5.1.Single-phase and three-phase configurations
6. Inverters with forced commutation
6.1. Single-phase and three-phase configurations
6.1.1. Voltage source inverters and Current source inverters
6.1.2. Six step inverters and PWM inverters
6.1.3. Space vectors for the inverter output voltage and current.
7. Cycloconverters
7.1. Single-phase and three-phase configurations
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
É objetivodesta unidade curricular que os alunos adquiram conhecimentos sobre osdiferentes tipos de
conversores de eletrónica de potência e comocontrolam o fluxo de energia, através do uso de semicondutores
de potência, tal como exposto nos capítulos 1 e 2. Nos capítulos 3, 4, 5, 6 e 7 são abordadas as principais
características de funcionamento dos conversores de potência, monofásicos e trifásicos, e são apresentadas
equações que permitem calcular alguns parâmetros relativos ao seu funcionamento, tais como sejam os
valores médios, os valores eficazes, fator de potência e distorção harmónica, entre outros.
No capítulo 6 são abordadas algumas técnicas de comando dos semicondutores dos inversores, tais como
sejam os comandos de onda quadrada e a modulação de largura de impulso (PWM).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
It is aim of this course that students can acquire knowledge about the different types of power electronic
converters and how to control the energy flow through the use of power semiconductors, as discussed in
Chapters 1 and 2.
Chapters 3, 4, 5, 6 and 7 present the main operating characteristics of single phase and three phase power
converters, and show also the equations that allow to calculate the principal converter operating parameters
such as mean values, the rms, power factor and total harmonic distortion, among others.
In chapter 6 some command techniques for inverter semiconductors are discussed, such as the commands
related with the square wave and pulse width modulation (PWM).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, com recurso a meios audiovisuais, para exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais. Aulas teórico-práticas com resolução de exercícios que permitam aconsolidação de conceitos
que exijam a conjugação de noções teóricas distintas e promovam o raciocínio crítico sobre o funcionamento
dos vários conversores de potência
Aulas laboratoriais com execução de trabalhos experimentais, através do uso de módulos de hardware, com
posterior tratamento e interpretação dos resultados.
A avaliação consta de:
- Doistestesescritos (7.5 valores cada) sem consulta (mínimo de 2 valores em cada teste). Alternativa, um
exame final sem consulta (15 valores).
- Realização de cinco trabalhos laboratoriais. No final destes trabalhos é realizado um teste escrito, sem
consulta(mínimo de 2 em 5 valores). É obrigatória a presença em 4 das 5 aulas de laboratório.
O exame final para melhoria tem a classificação máxima de 15 valores.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes, using audiovisualaids, with detailed presentationof the concepts, principles and
fundamental theories. Lectures for solving practical exercises that allow the consolidation of concepts that
require a combination of different theoretical principles and promote critical thinking about the operation of
different energy converters.
Laboratory classes with implementation of experimental works based on hardware modules, including
treatment and interpretation of results.
The distributed evaluation comprises:
-Two written tests (minimum mark of 2 out of 7.5 in each test).Alternative, a final exam with maximum score of
15 (books or other documents are not allowed on the final exam).
-Implementation of five laboratory exercises. At the end of these experimental works a written test is performed.
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A minimum mark of 2 out of 5 must be reached. Books or other documents are not allowed in the test. Students
should attend 4 of 5 laboratory classes.
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 adotadosprocuram envolver os alunos no processo de aprendizagem e na
sua valorização pessoal.
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 de ensaios simples, procura-se familiarizar os alunos com o
funcionamento dosconversores de potência. 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 the adopted methods aim to involve the student in the learning process and his
personal valorisation.
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 power converters operation. 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.
The treatment, the results interpretation and the writing of reports, provide the conditions for students to
acquire skills in autonomous learning and in written communication.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Tomothy L. Skvarenina - The Power Electronics Handbook, CRC Press, ISBN 0-8493-7336-0.
• Ashfaq Ahmed (1998) - Power Electronics for Technology, Pearson Education Company.
• AshfaqAhmed -Eletrónica de Potência, PearsonEducation do Brasil, ISBN 85-87918-03-6 .

Mapa IX - Engenharia de Software / Software Engineering
6.2.1.1. Unidade curricular:
Engenharia de Software / Software Engineering
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Paulo Pinto da Rocha - T:30; PL:15; TP:15
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):
Dotar os alunos de boas metodologias de desenvolvimento de software, cobrindo as várias fases do ciclo de
vida do software, desde a análise de requisitos até à instalação e manutenção do produto final, tendo como
objetivo fundamental a garantia da qualidade e da produtividade em projetos de software, quer do tipo genérico
quer em sistemas embebidos.
Possibilitar a aquisição de competências no âmbito da especificação, conceção, implementação, teste,
instalação e manutenção de sistemas de software, particularmente em projetos de grande dimensão e/ou
complexidade desenvolvidos em equipa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Provide the students with good software development methodologies, covering the various phases of software
development life cycle, from requirements analysis to deployment and maintenance of the final product, with
the ultimate goal of ensuring quality and productivity in software projects,whether they are of generic type or
embedded systems.
Enable the acquisition of competenciesfor the specification, design, implementation, testing, deployment and
maintenance of software systems, particularly in large and/or complex projects developed as a team.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Engenharia de Software
2. Análise de requisitos
3. UML – Linguagem de modelação orientada a objetos
4. Design de software
5. Implementação de software
6. Modelação do processo e ciclo de vida
7. Verificação, validação e teste de programas
8. Verificação, validação e teste de sistemas de software
9. Instalação, manutenção e evolução de sistemas de software
10. Aspetos de gestão de projetos
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Software Engineering
2. Requirements analysis
3. UML – Object-Oriented Modeling Language
4. Design
5. Implementation
6. Modeling the process and life cycle
7. Program verification, validation and testing
8. Verification, validation and testing of software systems
9. Deployment, maintenance and evolution of software systems
10. Project management
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos cobrem essencialmente todas as fases do ciclo de vida de um software.
O 1º tópico é uma introdução à disciplina, procurando enquadrar os seus objetivos e evolução desde a sua
génese. Os 2º, 4º e 5º tópicos abordam as fases nucleares de qualquer projeto de software: a análise de
requisitos, a conceção e especificação, e a implementação dos programas. Os 7º e 8º tópicos centram-se no
estudo de diferentes tipos de testes de software que procuram garantir a conformidade e a qualidade do
software desenvolvido. O 9º tópico aborda a última fase do ciclo de vida: a manutenção do software.
Para além destes 8 tópicos, há ainda três tópicos transversais: o 3º tópico consiste no estudo da linguagem de
modelação UML; o 6º tópico aborda os vários tipos de modelos de desenvolvimento de software que podem ser
adotados; o 10º tópico faz referência a aspetos ligados à gestão de projetos de engenharia e, em particular, de
projetos de software.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus covers all stages of the software development life cycle, from its specification to its deployment
and maintenance.
The 1st topic is an introduction to the discipline, addressing its genesis, goals and progress over time. The 2nd,
4th and 5th topics cover the core phases of any software project: requirements analysis, design and
specification, and implementation of programs. The 7th and 8th topics focus on the study of different types of
software testing which seek to ensure compliance and quality of developed software. The 9th chapter covers
the last phase of life cycle: software maintenance.
In addition to these eight topics, there are three transverse topics. The 3rd topic is the study of the modeling
language UML. The 6th topic focuses on the study of the development process and the various types of
development models that can be adopted for this process. Finally, the 10th topic refers to aspects related to
project management, with a focus in software projects.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas do tipo magistral para apresentação teórica dos tópicos do programa com recurso a meios
audiovisuais.
Aulas teórico-práticas para resolução de exercícios sobre UML e para introdução e apoio à realização dos
trabalhos práticos parcelares.
Aulas laboratoriais para apresentação e avaliação dos trabalhos parcelares e para a realização de seminários.
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Os trabalhos práticos parcelares consistem nas várias fases do ciclo de desenvolvimento de um projeto de
software executado em grupo pelos alunos.
O método de avaliação inclui a avaliação dos trabalhos parcelares realizados em grupo (peso de 60%, 12
Valores) e a realização de dois testes de frequência (peso de 40%, 8 Valores).
A obtenção de nota positiva nos trabalhos parcelares e a frequência das aulas com uma assiduidade mínima de
75% são requisitos obrigatórios para a admissão a exame. A realização do exame possibilita a melhoria da
classificação obtida nos testes de frequência, tendo um peso de 40% na avaliação final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation of the topics of the program using audiovisual means.
Theoretical-practical classes for solving UML exercises and to introduce and support the execution of practical
works.
Laboratory classes for presentation and evaluation of the practical works and seminars.
The practical works constitutethe development phases of a software project run by students in group.
The method of assessment includes the evaluation of the practical worksexecuted in group (60% weight, 12
values) and two tests (40% weight, 8 values).
Obtaining a positive grade in practical works and attending a minimum of 75% of the classes are mandatory
requirements for admission to examination. The completion of the examination allows the improvement of the
classification obtained in tests, having a weight of 40% in the final evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Asmetodologias de ensino adotadas 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 a realização em grupo de
vários trabalhos práticos parcelares que, no seu todo, constituem um projeto de desenvolvimento de software,
são criadas as condições ideais para o desenvolvimento das competências em resolver problemas, em
raciocínio crítico, de organização e planificação, detrabalho em equipa, para comunicar,e, num nível mais
avançado, da competência em análise e síntese.
Os trabalhos práticos parcelares são iniciados em sincronismo com a apresentação dos conteúdos
programáticos nas aulas teóricas, facilitando assim a consolidação dos conhecimentos transmitidos nestas
aulas e o sucesso do processo de ensino/aprendizagem.
Atendendo a que se trata de uma disciplina de caris essencialmente prático, a realização dos trabalhos
práticos são uma peça fundamental nas metodologias de ensino utilizadas, justificando o seu peso maioritário
na avaliação final. Os trabalhos práticos são realizados em grupo, permitindo ensaiar alguma metodologias
ensinadas nas aulas teóricas que se centram na documentação e coordenação das atividades de Engenharia
de Software.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methodologies seek to engage students in learning and their personal development, and thus lead to
the development, in addition to technical skills, of generic skills of instrumental, personal and systemic type.
With the knowledge and comprehension of the matters taught in theoretical classes and the completion of
practical works run in groupwhich, globally, constitute a software development project, the ideal conditions for
the development of skills in solving problems, critical reasoning, organization and planning, teamwork,
communication, and, ata more advanced level of competence, analysis and synthesis, are created.
Practical works are proposed in synchronism with the presentation of the syllabus in the classroom, thus
facilitating the consolidation of knowledge transmitted in these classes and the success of the teaching/learning
process.
Since this is essentially a practical discipline, practical works are a key part in the teaching methodologies
used, justifying theirimportance in the final evaluation. Practical works are conducted in groups, allowing testing
methodologies taught in theoretical classes that focus on documentation and coordination of Software
Engineering activities.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Pfleeger, S. L. andAtlee,J. M. (2006) – Software Engineering: Theory and Practice, 3rd edition, Pearson
International Edition, Pearson Prentice Hall, 716 pages, ISBN10: 0-13-198461-6, ISBN13: 9780131984615,
UCFCT Eng.Eletrotécnica - C6110B-PFL.
Fowler, M. (2003) –UML Distilled Third Edition: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, 3rd
edition/5th printing, Addison-Wesley, ISBN 0-321-19368-7,UCFCT Eng.Informática - C6110B/FOW.
Pilone, D andPitman, N. (2005) – UML 2.0 in a Nutshell, O'Reilly,ISBN 0-596-00795-7, UCFCT Eng.Informática C6110B/PIL.
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Mapa IX - Projecto de Sistemas Digitais/ Digital Systems Design
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto de Sistemas Digitais/ Digital Systems Design
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Nuno de Almeida e Sousa Almada Lobo - TP:30; PL:30
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):
Adquirir conhecimentos para realizar adequadamente as diferentes fases de um projecto de sistemas digitais,
incluindo o treino em ferramentas computacionais para síntese de circuitos digitais de complexidade média e
alta. Aprendizagem e treino de modelos formais para projecto de sistemas digitais.
Os objectivos e trabalho desenvolvido levam à aquisição de competências em análise e síntese, comunicação
escrita, resolução de problemas, raciocínio crítico, aprendizagem autónoma, e aplicação prática de
conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A main objective is to provide key concepts and skills for the correct execution of all the stages of a digital
design project, including training on the use of software tools for the synthesis of medium and high complexity
digital circuits. Learning formal models and methodologies for digital systems design.
The course objectives and planned work lead the students to acquire competencies in synthesis and analysis,
written communication, problem solving, critical reasoning, autonomous learning, and practical application of
theoretical knowledge.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Revisão de Sistemas Digitais
• Tecnologia de implementação física para sistemas digitais
• Conceitos Fundamentais de Projecto de Sistemas
• Metodologias e Gestão de Projecto
• Análise e Definição de Requisitos
• Metodologias de Desenvolvimento de Projectos
• Linguagem VHDL para descrição, projecto e síntese de hardware
• Modelos para Representação de Arquitecturas
• Modelação de Sistemas de Eventos Discretos
6.2.1.5. Syllabus:
• Revision of Digital Systems
• Physical implementation technologies for digital systems
• Key concepts of Systems Design and projects
• Project methodologies and management
• Requirements analysis and specification
• Project development methodologies
• VHDL language for description, design and synthesis of hardware
• Representation models for architectures
• Modelling discrete events systems
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta cadeira mais avançada tem por base uma unidade curricular do primeiro ano, que explica os blocos base
do mundo digital, desde simples circuitos combinacionais a sistemas digitais dedicados e processadores
programáveis.
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programáveis.
Alguns conceitos base são revisitados, a abordados em mais profundidade, e novos tópicos sobre
metodologias, especificação e gestão de projectos são introduzidos. A linguagem VHDL para a descrição e
síntese de cisruitos digitais é dada de forma mais detalhada. Todos os tópicos abordados no programa têm
implicação nas competências que os alunos têm que desenvolver para uma boa execução do projecto
laboratorial final.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This advanced course on digital design builds upon the a previous first year curricular unit that addressed the
basic building blocks of the digital world, from simple combinational circuits to dedicated digital systems and
programmable processor. Some key concepts are revisited, now going in more depth, and new topics on project
methodologies, specification and management are introduced. A more thorough coverage of VHDL for
hardware description and synthesis is provided. All the skills addressed in the syllabus play a key role when the
students work on their final project laboratorial assignments.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas essencialmente com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos
conceitos, princípios e teorias fundamentais e com a resolução pontual de exercícios práticos elementares que
concretizem o interesse prático da matéria e exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
Aulas laboratoriais, onde se realizam trabalhos laboratoriais de complexidade crescente, os primeiros com um
enunciado mais do tipo tutorial, o trabalho final é já um mini-project completo.
Parte laboratorial é avaliada para 50% da nota final, incluindo a execução dos trabalhos, testes laboratoriais
individuais, e o projecto final (sendo a nota individual, mas o projecto pode ser feito em grupos de 2 alunos).
A parte teórica é avaliada por provas de avaliação escrita para um total de 50% da nota final. A admissão a
exame está dependente de obter classificação mínima de 50% na parte laboratorial.
Para ter aprovação na unidade curricular tem que ter, no mínimo 50% em todas as componentes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecture classes with detailed presentation, using audiovisual resources, 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.
Laboratory classes, with lab assignments of growing complexity, initially with a tutorial set of instructions, and
the last assignment is already a full mini-project.

Evaluation Method
The laboratorial part is evaluated for 50% of the final grade, including the execution of the lab assignments and
individual lab tests, and the final project (individual grades, but the work can be done by groups of two students).
The remaining 50% of the final grade are evaluated with written exams. Admission to the final exam is
conditioned on having been approved on the laboratorial part.
To complete the course a minimum of 50% is required on both parts.
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 adoptado, tanto nas aulas teóricas como nos laboratórios, 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 leccionadas
nas aulas e os exercícios de aplicação prática, 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. A fase final do projecto leva os alunos a uma
maior sensibilidade para as questões de gestão e organização, bem como os problemas práticos de lidar com
tecnologia.
A sequencia da matéria leva à elaboração de trabalhos laboratoriais de complexidade crescente, sendo
também maior a autonomia dos grupos de trabalho, para conseguir uma boa curva de aprendizagem das
capacidades necessárias para a elaboração do projecto final.
Quase todos os trabalhos recorrem à placa FPGA Aletra DE2, e nos mais avançados e no projecto final
sensores e dispositivos adicionais são utilizados, como câmaras vídeo, sensores inerciais, visor LCD-touch,
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

239/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

etc.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted, both in the lectures and labs, 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 and
the exercises with practical applications, 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. The final project assignment creates in the students a better insight for management and
organizational issues, as well as practical problems of dealing with technology.
The lab assignments have a growing complexity, as well as requiring more autonomy from the works groups, so
that a suitable learning curve leads the students to have the required skills for the final project assignment.
Almost all of the above assignments use the Altera DE2 FPGA board, and for the advanced assignments and
projects additional sensors and devices are used, such as cameras, inertial sensors, LCD-touch panel, etc.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Frank Vahid (2007), Digital Design , John Wiley and Sons.
• Ian Sommerville (2008) Software Enginneering
• Vahid/Givargis (200), Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction
• D. Gajski, F. Vahid, S. Narayan, J. Gong, (1994) Specification and Design of Embedded Systems, Prentice-Hall
• Peter J. Ashenden (1996), The Student's Guide to VHDL, Morgan Kaufmann Publishers, Inc
• Peter J. Ashenden (1996), The Designer's Guide to VHDL, Morgan Kaufmann Publishers, Inc,

Mapa IX - Robótica Médica / Medical Robotics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Robótica Médica / Medical Robotics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Pedro Duarte Cortesão - T:37,5; PL:22,5
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):
Projecto de arquitecturas de controlo para robótica minimamente invasiva. Projecto de arquitecturas de
controlo para tele-medicina robótica. Avaliação de robôs médicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Design of control architectures for robotic-assisted minimally invasive surgery. Design of control architectures
for robotic-assisted tele-medicine. Evaluation of medical robots.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Capítulo 1: Introdução à Robótica Médica. Tecnologias assistidas. Robótica de reabilitação. Robótica cirúrgica.
Robótica não cirúrgica. Perspectiva histórica.
Capítulo 2: Projecto de Manipuladores Cirúrgicos. Níveis de segurança. Manipuladores com configuração em
série e paralelo. Directivas Europeias. Cirurgia micro-invasiva. Juntas passivas e activas. Centro de rotação
remoto. Sistemas mecatrónicos Master-Slave. Sistema Da Vinci.
Capítulo 3: Controlo de Movimento e Controlo de Força. Controlo de Movimento: Controlo no espaço das juntas
e controlo no espaço operacional. Controlo de Força: Controlo indirecto de força (controlo complacente,
controlo de impedância) e controlo directo de força (controlo híbrido posição/força, controlo com malha exterior
de força). Observador de Kalman Activo. Projecto de controladores para cirurgia micro-invasiva.
Capítulo 4: Telemanipulação Haptica. Análise de Telepresença, Estabilidade e Robustez. Estimação de
parâmetros de contacto.
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parâmetros de contacto.
6.2.1.5. Syllabus:
Chapter 1 : Introduction to medical robotics. Assistive technologies, rehabilitation robotics, surgical robotics
and robotics for diagnosis. Historical perspective.
Chapter 2: Design of Surgical Manipulators. Security issues. Manipulators with serial and parallel
configurations. European directives. Minimally invasive surgery. Passive and active joints. Remote rotation
center. Master-slave mechatronic systems. Da Vinci system.
Chapter 3: Motion control and force control in medical robotics. Motion Control: Joint space control and task
space control. Force Control: Indirect force control (compliant control, impedance control) and direct force
control (hybrid position/force control, external force control). 3) Kalman Active Observers. Design of null space /
task space controllers for minimally invasive surgery.
Chapter 4: Haptic Telemanipulation. Haptic control architectures. Telepresence, stability and robustness
analysis. Contact parameter estimation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objectivo central desta cadeira é ganhar competências para projectar arquitecturas de controlo para robótica
médica. Para tal, é necessário ter uma visão panorâmica da área de robótica médica nas suas múltiplas
vertentes (Capítulo 1), bem como um background em tecnologias robóticas quer a nível de software quer ao
nível do hardware (Capítulo 2). O projecto do controlo passa necessariamente pela análise de arquitecturas de
controlo de posição e força tendo em conta modelos dinâmicos de braços robóticos (Capítulo 3). A extensão
para o caso da tele-medicina é feita no último capítulo, através da análise de arquitecturas de telemanipulação
haptica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The key goal of this course is to get competencies to design control architectures for medical robotics.
Therefore, a panoramic view of the medical robotics area is necessary (Chapter 1), as well as background
knowledge of robotic technologies both at hardware and software levels (Chapter 2). Control design requires
knowledge of position and force control architectures that take into account robot dynamics (Chapter 3). The
extension to tele-medicine is done in the last chapter, through the analysis of haptic telemanipulation
architectures.
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 exercícios práticos elementares que concretizem o interesse prático da
matéria e exemplifiquem a sua aplicação a situações reais.
Aulas laboratoriais consistem na realização de um mini-projecto abordando o controlo robótico para aplicações
médicas.
A avaliação consiste num exame final (40%) e num relatório com demonstração experimental dos resultados do
mini-projecto (60%).
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 basic practical exercises to illustrate the practical interest of discussed
topics.
Laboratory classes are for implementing a mini-project addressing robot control for medical applications.
Evaluation consists of a final exam covering all course materials (40%) and a report with experimental
demonstration of the mini-project (60%).
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 leccionadas nas aulas teóricas e os exercícios de
aplicação prática que se procura que os alunos resolvam, 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, em desenvolver novas aplicações médicas assistidas por robôs.
Nas aulas laboratoriais, com a realização de um mini-projecto, pretende-se que os alunos projectem a
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

241/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

arquitectura de controlo para uma aplicação médica específica. 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 adopted methods aim at engaging the student in the learning process and in his/her
personal development, leading to the development of some generic competencies of instrumental, personal and
systemic nature.
With the knowledge and comprehension of taught materials in theoretical classes and the proposed exercises
with practical applications, conditions exist for the development of competencies in problem solving, critical
reasoning, applying in practice theoretical knowledge and, at a more advanced level, in developing new roboticassisted medical applications.
In the laboratory classes, by implementing a mini-project, the students should be able to design a control
architecture for a specific medical application. 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:
• Khalil, W, Dombre E. (2002), Modeling, Identification and Control of Robots, HPS.
• Sciavicco and Siciliano (2000), Modeling and Control of Robot Manipulators, Springer.
• Cortesão, R. (2012) – Medical Robotics Course, DEEC-FCTUC.

Mapa IX - Sistemas de Energia em Ambiente de Mercado / Energy Markets
6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Energia em Ambiente de Mercado / Energy Markets
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro Filipe Peixoto Cardoso de Oliveira Gomes - Não funciona em 2012/2013 | It does not function
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):
Dotar os alunos com conceitos principais impactos da reestruturação dos sistemas de energia eléctrica.
No final da unidade curricular os alunos deverão ser capazes de, nomeadamente: ser capaz de identificar e
caracterizar a evolução organizacional dos SEE; ser capaz de identificar os modelos de organização do sector
eléctrico e estabelecer diferenças e semelhanças; saber identificar e caracterizar as diferentes formas de
regulação e comercialização de energia e serviços de sistema e ter conhecimentos genéricos acerca do
funcionamento dos mercados de energia eléctrica; saber identificar os objectivos da gestão do lado da procura
e quais as principais formas de implementação e efeitos no planeamento energético;. o caso português
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To provide the students the new concepts arising in power systems sectors and the main impacts of power
systems restructuring. At the end of semester students should be able namely: To understand characterize the
organizational evolution of power systems; To characterize regulation alternatives, energy trading and ancillary
services markets; To identify demand-side management goals and perspectives in restructured markets and
its impacts on energy planning; Portuguese electric power system.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à organização e gestão de sistemas eléctricos de energia: Perspectiva da evolução e tendências
actuais.
Modelos possíveis de organização da indústria da electricidade, motivações para a liberalização, figura do
comercializador de EE, novos instrumentos de intervenção das autoridades públicas.
Condicionamento da procura de energia eléctrica: A URE na perspectiva das empresas do sector eléctrico,
conceito de recurso energético "do lado da procura" versus recurso "do lado da oferta", influência da URE no
planeamento energético - planeamento integrado.
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planeamento energético - planeamento integrado.
Funções a assegurar no âmbito de uma rede de transporte. Serviços de sistema.
A actividade de comercialização: Os papéis desempenhados pelas empresas distribuidoras antes e depois da
liberalização do mercado "de retalho", serviços de valor acrescentado.
O caso do sector eléctrico em Portugal - principais aspectos organizativos.
6.2.1.5. Syllabus:
An introduction to organizational and management issues in electric power systems; evolving perspectives and
present trends; Different organizational models; Energy resources management; Demand-side management:
the perspective of electric utilities, the demand-side and supply-side energy resource concepts; Transmission
networks management; Ancillary services; Energy and ancillary services trading; Value added services
The Portuguese case: network access regulation.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A re-estruturação do sector eléctrico, nomeadamente os novos modelos organizacionais colocaram novas
questões até aí não levantadas nos sistemas eléctricos de energia, devido sobretudo à tradicional estrutura
vertical das operadoras a actuarem no sector. Pretende-se fornecer aos alunos uma perspectiva alargada
deste novo ambiente re-estruturado. Nesse sentido são abordados os novos modelos organizacionais, a gestão
da procura em ambiente de mercado, a gestão e operação das redes de transporte, os serviços de sistema e
sua transacção. Finalmente é apresnetado o caso do sistema eléctrico português. Assim, os tópicos abordados
constituem um conjunto coerente de matérias e que permitem aos alunos ficar com uma visão genérica da
forma de funcionamento dos sistemas de energia em ambiente de mercado.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The re-structuring of the electrical sector, in particular the new organizational models have raised new issues
not raised in electrical systems for energy, mainly due to the traditional vertical structure of operators to act in
the sector. It is intended to provide students a broad perspective of this new environment re-structured.
In this sense are dealt with the new organizational models, the management of demand in market environment,
the management and operation of transport networks, the system services and your transaction. Finally and
shown the case of Portuguese electricity system. Thus, topics constitute a coherent set of materials that allow
the students stay with a vision of generic form of operation of energy systems in market environment.
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 de seminário em que os alunos apresentam os trabalhos de síntese desenvolvidos e há
lugar à discussão da temática abordada.
A avaliação consiste num exame final e na elaboração de uma trabalho de síntese que será apresentado e
discutido, cada item com um peso de 50% no resultado final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories of the subject. Seminar classes where the students, present their synthesis home work.
Evaluation consists of a final exam and a synthesis work, each item with a 50% weight on the final mark.
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.
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.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Lorrin Philipson, H. Lee Willis, Understanding Electric Utilities and Deregulation, Marcel Dekker, Inc

www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

243/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

Mapa IX - Arquitetura de Computadores / Computer Architecture
6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitetura de Computadores / Computer Architecture
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Carvalho Menezes - T:45; PL:15
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 tem como objectivos introduzir as técnicas fundamentais em que se baseia a computação de
alto desempenho, desenvolver aptidões na análise dos benefícios de diferentes opções de projeto de sistemas
computacionais para alto desempenho, e fornecer experiência em desenvolvimento de software de alto
desempenho. As competências adquiridas nesta unidade curricular permitirão o desenvolvimento de sistemas
computacionais e aplicações com maior desempenho e que explorem o processamento paralelo.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course objectives are: the introduction of the fundamental techniques that root high-performance
computing, the development of competencies in the analysis of the implications of the different options on a
hipgh performance computing project, and provide experience in the development of software for such
systems. The competencies acquired along this course enable the students to develop high performance
computational systems and application, especially exploiting parallel processing techniques.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos de Arquitetura de Computadores
- Revisão de conceitos básicos
- Estado atual da tecnologia
- Métricas para a avaliação de desempenho
- Princípios quantitativos
2. Paralelismo ao nível das instruções
- Execução paralela de instruções
- Conflitos e bolhas no pipeline.
- Técnicas de compilação para expor paralelismo e redução de bolhas
- Limitações no utilização do paralelismo das instruções.
3. Hierarquia de memória
-Localidade espacial e temporal.
- Técnicas para optimizar o desempenho da cache
- Tecnologia de memórias e optimizações
- Questões de proteção. Memória virtual e máquina virtual.
4. Sistemas multiprocessador e paralelismo ao nível de tarefas
- Arquiteturas de memória partilhada simétrica
- Memória partilhada distribuída e consistência
- Aspectos básicos de sincronização
-Programação paralela com MPI e OpenMP
5. Armazenamento de dados
-Suportes de armazenamento
- Definição e exemplos de falhas
- Desempenho ao nível de I/O
-Sistemas Redundantes
6.2.1.5. Syllabus:
1. FundamentalsofComputer Architecture
- Basic concepts: instructions, pipelining, memory hierarchy and I/O
- Current state of processor technology
- Performance evaluation metrics
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-Quantitativeprinciples in computer architecture
2. Instruction level parallelism
-Parallel execution of instructions
-Pipeline bubbles. Types of conflicts.
-Compiler technics for exposing parallelism and avoid pipeline bubbles
-Instruction Level Parallelism limitations.
3. Memory hierarchy
- Spatial and temporal locality.
- Techniques for optimizing cache performance
-Memory technology and optimization
-Protection issues. Virtual memory and virtual machines.
4. Multiprocessor systems and task level parallelism
- Symmetric shared memory architectures
-Distributed shared memory and consistency issues
-Synchronization basics
-Introduction to parallel programming using MPI and OpenMP
5. Data storage
-Storage supports
- Definition and examples of faults
- I/O performance
- Redundant systems
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo o principal objectivo ensinar técnicas que suportam a computação de elevado desempenho, o programa
apresentado vai exactamente ao encontro deste objectivo. Por um lado leva o aluno a compreender a
arquitetura dos processadores e as técnicas que permitem melhorar o seu desempenho através da execução
paralela de instruções ou tarefas, por outro lado permite-lhes compreender como desenvolver software que
tire o melhor partido possível dos mesmos processadores.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being the principal target of this course to learn techniques that support high-computing performance, the
proposed syllabus goes straight in that direction. On one side it takes the student to understand the processors
architecture and the techniques that are used to increase their performance through the parallel execution of
instructions or threads, on the other side they are taught on how to develop software applications that exploit
those processors’ capabilities.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, recorrendo a meios audiovisuais, com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de exercícios práticos elementaresque 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 desenvolvimento de trabalhos com interpretação dos resultados.
A avaliação consiste em duas partes: a primeira que consiste num exame final com peso de 60% e outra
composta trabalhos laboratoriais e projectos que terá um peso de 40% no resultado final.
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,
which require the combination of different theoretical concepts and promote critical reasoning in the presence
of more complex problems.
Laboratory classes where execution of specific developments and consequent results analysis,
Evaluationiscomposedoftwoparts: thefirstis a final exam weighting 60% ofthe final mark,
thesecondiscomposedoflaboratoryworksandprojectsthatwillweight for theremaining 40%.
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
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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 procura-se colocar o aluno em contacto com as técnicas e verificando através do
desenvolvimento de trabalhos os conceitos aprendidos nas aulas teóricas.
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, we aim at taking the student to contact with the techniques, and verifying their validity
through the development of practical works.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
John L. Hennessy,David A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 4th Edition, Morgan
Kaufmann, 2006

Mapa IX - Materiais Elétricos e Termodinâmica/ Electric materials and thermodynamics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Materiais Elétricos e Termodinâmica/ Electric materials and thermodynamics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Filipa Melo Borges Belo Soares T:45; PL:15; TP:30
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Filomena Pinto dos Santos: TP:90; PL:45
José Paulo pires Domingues: TP:30; PL15
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Filomena Pinto dos Santos: TP:90; PL:45
José Paulo pires Domingues: TP:30; PL15
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Introdução ao Electromagnetismo com aplicações à Eng. Electrotecnica e de Computadores.
2. Introdução à Termodinâmica e suas aplicações à Eng. Electrotecnica e de Computadores.
3. Introdução à estrutura da matéria: condutores e semicondutores e aplicações à Eng. Electrotecnica e de
Computadores.
4. Desenvolver competências experimentais, nomeadamente a capacidade de observação, de análise e de
interpretação de resultados. Desenvolver a capacidade de pôr em prática conhecimentos teóricos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Introduction to electromagnetism and applications in cases of interest for Electrical and Computer
Engineering.
2. Introduction to Thermodynamics and applications in cases of interest for Electrical and Computer
Engineering.
3. Introduction to concepts related with the structure of matter, with emphasis in conductor and semiconductor
materials and its applications in cases of interest for Electrical and Computer Engineering.
4. Development of experimental skills, in particular observation, analysis and interpretation of data.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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1. Electromagnetismo. Força electrostática e lei de Coulomb.
2.Energia potencial electrostática e potencial eléctrico.
3.Introdução ao estudo de circuitos de corrente contínua.
4.Magnetismo: Campo magnético e força magnética.
5. Termodinâmica: Teoria cinética dos gases. Trabalho e transferências de energia por calor. Energia interna e
Primeira Lei da Termodinâmica. Aplicações práticas.
6.Segunda Lei da termodinâmica. Entropia.
7. Introdução à estrutura da matéria: moléculas e átomos. Natureza dual da matéria. Configuração electrónica
dos átomos.
8.Materiais eléctricos: condutores e semicondutores.
9.Semicondutores e bandas de energia. Semicondutores intrínsecos e extrínsecos.
10.Semicondutores dopados. Aplicações.
19. AULAS PRÁTICAS EXPERIMENTAIS
I.Medida da capacidade de um condensador.
II.Estudo do comportamento de sensores de temperatura.
III. Estudo e comportamento de fotosensores
6.2.1.5. Syllabus:
1.Electromagnetism. Electrostatic force and Coulomb law.
2. Electrostatic potential energy and electric potential.
3. Introduction to electric current.
4. Introduction to magnetism: magnetic field and magnetic forces on electric currents.
5. Introduction to thermodynamics. Temperature and the Zero Law. Kinetic theory of gases Internal energy and
the First Law. Work and heat transfer in several practical situations.
6.Second law of thermodynamics and entropy.
7. Introduction to the structure of matter. Atoms and molecules. Wave-particle duality for the electron. The
electronic distribution in atoms.
8. Electric materials: conductors and semiconductors..
9. Semiconductors and energy bands. Electrons and holes. Density of states in a semiconductor.
10. Doped semiconductors. Applications.
19.LABORATORY WORKS
I. Measurement of a capacitor’s capacitance.
II. Study of temperature sensors.
III. Study of photosensors.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O pontos 1. dos objectivos é servido pelos pontos 1. a 4. do programa.
O ponto 2. é servidos pelo ponto 5. a 11. do programa.
O ponto 3. dos objectivos é servido pelo ponto 12. A 18. do programa.
O ponto 4. dos objectivos é servido pelo ponto 19. do programa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Objective 1. are served by program points 1. to 4.
Objective 2. is served by program points 5. To 11.
Objective 3. is served by program points 12. To 18.
Objective 4. is served by program point 19.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Aulas teóricas no quadro acompanhadas pela projecção de transparências.
2. Aulas teórico-práticas de discussão de exemplos de aplicação típicos;
3. Aulas laboratoriais;
4. Elaboração de cerca de 100 problemas resolvidos e discutidos, exemplificativos da matéria leccionada;
5. Procurar-se-á que os problemas e as situações analisadas sejam baseados em aplicações da área da
Engenharia Electrotécnica e de Computadores, cuja descrição contribua para motivar os alunos.
6. Realização de 2 testes de frequência com peso total entre 70 a 85%, dispensando de exame final;
7. Elaboração pelos alunos de relatórios dos trabalhos laboratoriais, incluindo a análise e discussão dos dados,
com peso total de 15 a 30% da classificação final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Theory classes in the black-board with projection of slides.
2. Problem-solving classes with discussion of typical application exemples;
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3. Laboratory classes;
5. Resolution with discussion of about 100 problems versing the entire syllabus;
7. The problems and situations under analysis in the classes will based, as much as possible, in applications of
Electrotechnical and Computers Engineering, in order to motivate the students;
8. Two tests can be made during the semester time, with a total weight of 80% of the final note;
9. The students write reports on the laboratory classes, including data analysis and discussion. The reports
have a weight of 20% to the final mark.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias 1,2, 4, 5, 6 e 7 servem os pontos 1 a 18 dos objectivos.
As metodologias 3, 7 e 9 servem o ponto 19 dos objectivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Methodologies 1, 2, 4, 5, 6 and 7 serve points 1 to 18 of the objectives.
Methodologies 3, 7 and 9 serve point 19 of the objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- H.D Young and R. A. Freedman, University Physics (Sears and Zemansky), 12th edition, Pearson International
Edition, Addison Wesley (2000).
- H. Benson, University Physics, Revised edition, John Wiley & Sons, New York (1995)
D. C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers, 3rd ed., Prentice Hall, New York (2000)
D. Halliday, R. Resnick e K.S. Krane, Physics, 5th Ed. (2001)
J.W. Kane, M.M. Sternheim, Physics, 3rd ed. John Wiley & Sons, New York (1988)
F. Sears, M.W. Zemansky e H.D. Young, Física, 2ª ed., Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro (1985)
P.A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, 3ª ed., Editora Guanabara Koogan Rio de Janeiro (1994)
A. Beiser, Concepts of Modern Physics, McGraw Hill, 6ª Ed. Nova Iorque (2003)

Mapa IX - Máquinas Eléctricas II / Electric Machines II
6.2.1.1. Unidade curricular:
Máquinas Eléctricas II / Electric Machines II
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
André Manuel dos Santos Mendes - T:45; PL:45
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 adquiriam competências nos seguintes âmbitos: (i) máquinas síncronas (teoria
clássica): princípio de funcionamento; características de funcionamento em regime permanente; selecção e
aplicação das mesmas; (ii) máquinas de corrente contínua – constituição, princípio de funcionamento, análise
em regime permanente; (iii) motores de indução monofásicos – funcionamento em regime permanente;
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Is intended that students acquire skills in the following topics: (i) synchronous machines (classic theory) –
principle of operation; steady-state analysis; selection and application; (ii) dc current machines – constitution,
principle of operation and steady-state analysis; (iii) single-phase induction motors – steady-state operation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo I - Máquinas síncronas (teoria clássica): esquema equivalente, ensaios económicos, diagrama fasorial
de tensões; características de vazio e de curto-circuito; características de potência e binário; diagrama PQ;
máquina síncrona de pólos salientes; determinação de Xd e Xq; transferência de potência; paralelo do
alternador com a rede; motores síncronos; métodos de arranque.
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alternador com a rede; motores síncronos; métodos de arranque.
Módulo II - Máquina de corrente contínua: constituição e princípio de funcionamento; tensão induzida na
armadura; esquema equivalente; tipos de excitação; análise do funcionamento em regime permanente como
motor e como gerador.
Módulo III - Motor de indução monofásico: constituição, princípio de funcionamento e aplicações; arranque e
curva do binário electromagnético em função da velocidade; esquema equivalente e análise do funcionamento
em regime permanente.
6.2.1.5. Syllabus:
Part I – Synchronous machines (classic theory): equivalent circuit, no-load and short-circuit tests; voltage
phasor diagram; magnetization curve and short-circuit characteristic; torque and power curves as a function of
load angle; PQ diagram; salient-pole synchronous machine; calculation of Xd and Xq; power transfer; parallel
operation with the grid; synchronous motors; starting methods of synchronous motors.
Part II – DC current machine: constitution and working principle; armature induced voltage; equivalent circuit;
types of excitation; steady-state analysis as a motor and generator.
Part III – Single-phase induction machine: constitution, working principle and applications; starting methods and
torque curve as a function of speed; equivalent circuit; steady-state analysis.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Sendo um dos principais objectivos da unidade curricular que os alunos adquiram conhecimentos sobre
máquinas síncronas, é lógico que a primeira parte da matéria vise o estudo detalhado das mesmas, desde a
sua constituição, princípio de funcionamento, e modos de funcionamento em regimes sub e sobreexcitados
quer como motor quer como gerador. Outro dos objectivos desta unidade curricular visa ainda o estudo da
máquina de corrente contínua que, seguindo uma metodologia idêntica, é abordada no segundo módulo do
programa. Por último, e de modo a complementar o conhecimento das máquinas de indução trifásicas
adquirido em Máquinas Eléctricas I, são ainda objecto de estudo os motores de indução monofásicos, sendo
estes abordados no terceiro módulo do programa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Being one of the main aims of this curricular unit that students acquire knowledge about synchronous
machines, it is logical that the first part of the syllabus addresses the study in detail of these machines, ranging
from their constitution and working principle to their operation underexcited and overexcited both as a motor
and generator. Another goal of this unit is the study of dc machines that, following a similar approach, are
addressed in the second part of the syllabus. Lastly, and in order to complement the knowledge about threephase induction machines that students acquired in Electric Machines I, the single-phase induction motor is
also studied in the third part of the syllabus.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias fundamentais sobre a matéria
leccionada. Estas aulas incluem ainda a resolução de exercícios teórico-práticos que ilustram a aplicação dos
conceitos teóricos a situações reais do mundo da engenharia, exigindo a conjugação de conceitos teóricos
distintos e promovendo ainda o espírito crítico face a problemas mais complexos. Aulas laboratoriais para
efectuar uma validação experimental da maioria dos conceitos teóricos abordados na unidade curricular.
A avaliação consiste na realização de dois testes durante o semestre, tendo o primeiro e o segundo um peso de
8.5 e 6.5 valores, respectivamente, na classificação final, em conjugação com um teste laboratorial, com um
peso de 5 valores. Em alternativa aos testes intercalares, o aluno poderá efectuar um exame final, cotado para
15 valores, sendo o mesmo dividido em duas partes, cada uma delas correspondendo à matéria sujeita a
avaliação nos dois testes intercalares.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes with detailed presentation, using audiovisual means, of the concepts, principles and
fundamental theories about the topics covered in the curricular unit. Besides the theoretical aspects, these
classes include the resolution of problems and exercises that illustrate the practical interest of the topics
covered and exemplify its application to real cases in the engineering world.
Laboratory classes allow the student to validate the majority of the theoretical concepts addressed in the unit.
Evaluation consists of two midterm tests, with a weight in the final grade of 8.5 val and 6.5 val, respectively, plus
a laboratory test with a weight of 5 val. Alternatively, the midterm tests can be replaced by a final exam, with a
weight of 15 val., being this exam divided into two parts whose contents correspond to the topics evaluated in
the two midterm tests.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
A estratégia e o método de ensino adoptado procuram envolver os alunos no processo de aprendizagem e na
sua valorização pessoal, e assim levar ao desenvolvimento das suas competências técnicas específicas e
pessoais.
Com o conhecimento e a compreensão das matérias leccionadas 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 e em
aplicar na prática os conhecimentos.
Nas aulas laboratoriais, com a montagem dos trabalhos práticos e a realização de diversos ensaios
experimentais, procura-se que o aluno valide os conhecimentos teóricos adquiridos anteriormente, que se
familiarize com os equipamentos que mais tarde irá manter e operar num contexto industrial e que desenvolva
a sua destreza física no manuseamento e operação quer de equipamentos de medida diversos quer das
máquinas objecto de estudo. Procura-se ainda fomentar o espírito crítico para interpretar eventuais
discrepâncias entre resultados previstos teoricamente e resultados experimentais.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategy and methods adopted are aimed at engaging students in the learning process and in their
personal development, and thus lead to the development of technical and personal skills.
With the knowledge and comprehension of the topics covered 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 and applying in practice the theoretical knowledge.
In the laboratory classes, with the assembly of the laboratory setup and by performing numerous experimental
tests, it is intended that students are able to validate the theoretical concepts learned before, to get acquainted
with the equipments that they will later on install and maintain in an industrial context and that students improve
their experimental skills in handling measurement equipment and equipments of different nature. Finally, it is
intended to foster critical thinking in students by motivating them to analyze eventual discrepancies between
results predicted theoretically and real data.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
S. Chapman (2012), Electric Machinery Fundamentals, 5th edition, McGraw-Hill, New York.
A. Fitzgerald, C. Kingsley, S. Umans (2003), Electric Machinery, 6th edition, McGraw-Hill, New York.
G. McPherson and R. D. Laramore (1990), An Introduction to Electrical Machines and Transformers, 2nd edition,
John Wiley & Sons, New York.

Mapa IX - Computação Gráfica / Computer Graphics
6.2.1.1. Unidade curricular:
Computação Gráfica / Computer Graphics
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Carlos Teixeira - T:45; PL:30
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):
Conhecimentos fundamentais sobre conceitos, algoritmos, tecnologias e arquiteturas de Computação Gráfica e
Modelação Geométrica.
O foco da unidade curricular são os algoritmos e técnicas fundamentais da geração e manipulação de imagem
em computador.
A unidade curricular dá importância ao desenvolvimento de capacidades de aplicação dos conceitos
adquiridos, através da sua implementação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Fundamental knowledge relating to concepts, algorithms, technologies and architectures of Computer Graphics
and Geometric Modelling.
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and Geometric Modelling.
The focus is the algorithms and the key techniques for generation and manipulation of images by computer.
The unit reinforces the importance to the development of capacities for the concepts’ implementation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Computação Gráfica, Arquitetura de um Sistema Gráfico Interativo, Cor e Imagem, Sistemas
Gráficos, Primitivas Gráficas, Modelos de Linhas, Transformações Geométricas Afins, Visualização em R2 e
em R3, Transformações Projetivas, Modelos de Superfícies, Visibilidade, Iluminação, Sombreamento,
Texturação, Modelos sólidos.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Computer Graphics, Architecture of an Interactive Graphics System, Colour and Image, Graphics
Systems, Graphics Primitives, Wireframe and free-form modeling, Geometric Transformations, R2 and R3
Viewing, Projective Transformations, Surface Modeling, Visibility, Lighting, Shading, Texturing and Solid
modeling.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos, tanto na componente de aquisição formal como na de aplicação de conceitos,
através de programação de exercícios adequados, permitem atingir os objetivos definidos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Thesyllabus, both in the components of formal acquisition andapplicationof
conceptsthroughappropriateprogramming of exercises, allowstudentsto achievethe goals set.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As atividades pedagógicas são de três tipos:
2 Tipos de aulas:
• Aulas destinadas à apresentação e discussão dos conteúdos programáticos
• Aulas destinadas à aplicação de conceitos – programação
Trabalhos de grupo (2 alunos), destinados à realização de trabalhos.
Método de avaliação
A avaliação tem duas componentes complementares:
Avaliação Contínua: participação ativa nas aulas e trabalhos de grupo – 50%
Exame individual – 50%
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theeducational activitiesare of threetypes:
2 Types ofclasses:
•Lessonsfor the presentationand discussionof the syllabus
•Lessonsfor the applicationof concepts– programming problems
Group work(2 students) for the carrying out of work.
Evaluation process:
The evaluationhas twocomplementary components:
Continuous Assessment: active participationin classand group work-50%
Individual examination-50%
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A exposição teórica, a apresentação de exemplos e a resolução de exercícios permite a aprendizagem dos
conceitos.
As aulas laboratoriais permitem consolidar os conceitos e exercitar a utilização da API gráfica OpenGL, através
da implementação de problemas em C.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exposition, the presentation of examples and problem solving allows the learning of concepts.
The laboratory classes allow the consolidation of the concepts and practice using the OpenGL graphics API,
through the implementation problems in the C language.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Donald Hearn, M. Pauline Baker, Computer Graphics with OpenGL, Prentice Hall, 2004.
David F. Rogers, Procedural Elements for Computer Graphics, MCB McGraw-Hill, 1997.
MarttiMäntylä, An Introduction to Solid Modeling, Computer Science Press, 1988.
Gerald Farin, Curves and Surfaces for CAGD – A practical guide, Academic Press, 1997.

Mapa IX - Criação e Gestão de Empresas | Company Creation and Management
6.2.1.1. Unidade curricular:
Criação e Gestão de Empresas | Company Creation and Management
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Catarina Simões Seguro - T:30; TP:30
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):
Motivar e orientar os alunos para a aquisição de competências e saberes de Gestão através do seu
envolvimento, em equipa, em actividades que estimulam o empreendedorismo e os sentidos de organização e
gestão.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To motivate and to guide students to acquire management skills and knowledge through their involvement in
team activities that encourage entrepreneurship and sense of organization and management.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Noções Gerais de Propriedade Industrial
2. Gestão da Inovação
3. Pessoas & Comércio
4. O que é uma empresa
5. Estratégia Empresarial e Definição Estratégica
6. A Análise do Mercado e o Marketing
7. Conceitos de Contabilidade e Fiscalidade Portuguesas
8. Fontes de Financiamento para a criação de empresas
9. Indicadores Financeiros e de Viabilidade.
10. Como Fazer um "Elevator Pitch".
11. O plano de negócios.
6.2.1.5. Syllabus:
1. Basics of Industrial Property
2. Innovation Management
3. People & Commerce
4. What is a company
5. Business Strategy and Strategic Definition
6. The Market Analysis and Marketing
7. Concepts of Portuguese Accounting and Taxation
8. Sources of Financing for start-ups
9. Feasibility and Financial Indicators.
10. How to present an "Elevator Pitch".
11. The business plan.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1: formas de protecção existentes.
2: processos de inovação.
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2: processos de inovação.
3: tipos de entidades, direitos e obrigações e os passos legais para a constituição de empresas.
4: decisões necessárias até à constituição das empresas, e definição de “empresa.”
5: definição estratégica de uma empresa. Análise do meio envolvente das empresas, bem como o ambiente
interno.
6: formas de avaliação e análise do mercado e a composição do marketing mix.
7: contabilidade e fiscalidade portuguesas. Interpretação dos documentos contabilísticos e conhecimentos na
área de impostos.
8: fontes de financiamento (tradicionais e não tradicionais) para a criação de empresas e/ou financiamento de
projectos, bem como apoios à contratação de recursos humanos.
9: rácios para aferir a viabilidade de uma empresa/projecto, e calcular a capacidade financeira dos mesmos.
10: informações fulcrais que fazem de um Elevator Pitch de sucesso.
11 é desenvolvido ao longo do semestre, sendo a aplicação prática de todos os pontos anteriores.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1: existing forms of protection.
2: innovation processes.
3: types of entities, rights and obligations and legal steps for setting up businesses.
4: decisions necessary to the formation of companies, and the definition of "enterprise."
5: definition of a strategic company. Analysis of the environment of enterprises, as well as the internal
environment.
6: assessment methods and market analysis and composition of the marketing mix.
7: Portuguese accounting and taxation. Interpretation of accounting documents and knowledge in the area of
taxes.
8: funding sources (traditional and nontraditional) for the creation of companies and / or financing of projects and
support the hiring of human resources.
9: ratios to assess the viability of a company / project, and calculate their financial capacity.
10: key information that make an Elevator Pitch for success.
11: is developed throughout the semester, and the practical application of all previous points.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos associados à
temática empresarial, com resolução de exercícios práticos que consolidem a aprendizagem e se aproximem
das situações reais.
Aulas práticas dedicadas à resolução de casos práticos e elaboração do projecto, através da utilização dos
conceitos teóricos, desenvolvendo o espírito crítico para resolução de desafios mais complexos, sempre
aproximados da realidade empresarial.
A avaliação é feita através de duas opções: 1) Avaliação contínua (requer assiduidade nas aulas práticas de
90%): trabalho prático com ponderação de 50%, o elevator pitch do projecto com 15% de ponderação e exame
final com ponderação de 35% da nota; 2) Método tradicional: exame final com peso de 100%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures with detailed exposition, using visual aids, about concepts linked to the themed business,
with resolution of practical exercises to consolidate learning and to approach to real situations.
Practical sessions dedicated to the resolution of case studies and project planning through the use of
theoretical concepts, developing critical thinking to solve the most complex challenges, always approximate the
reality business.
The evaluation is done through two options: 1) Continuous Assessment (90% assiduity on practical classes
mandatory): business plan with 50% weight on the final note, the elevator pitch of the project with 15% weighting
and final exam weighting 35% of the note; 2) Traditional method: final exam 100 weight%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adopção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; descobrir métodos
de trabalho a utilizar; assumir comportamentos profissionais; detectar a importância da actividade
desenvolvida no contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas; suscitar uma discussão
permanente nas aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of the proposed methodologies will enable students to: acquire knowledge; discover working
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methods to be used; take professional behaviors, to detect the importance of activity in a business context;
apply knowledge in new situations, or raise an ongoing discussion in class.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Costa, HORÁCIO; “Criação e Gestão de Micro-Empresas e Pequenos Negócios”, 9ª edição Actualizada, LidelEdições Técnicas, Outubro de 2010.
- Martins, ANTÓNIO e outros; “Manual de Gestão Financeira Empresarial”, Coimbra Editora, Agosto de 2009.
- Lisboa, JOÃO e outros; "Introdução à Gestão de Organizações", 2ª Edição, VidaEconómica, Outubro de 2008.
- Freire, ADRIANO; "Estratégia - Sucesso em Portugal", 1ª Edição, Verbo, Março de 2008.
Ao longo do semestre serão fornecidos elementos adicionais que enriquecem significativamente a citada
bibliografia de referência.

Mapa IX - Dissertação / Dissertation
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação / Dissertation
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro Filipe Peixoto Cardoso de Oliveira Gomes
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):
Desenvolver a capacidade de realizar trabalho de investigação/desenvolvimento com elevado grau de
autonomia, integrando conhecimentos adquiridos e promovendo o desenvolvimento da capacidade de análise
crítica, criativa e de síntese, com vista a analisar e compreender um problema de engenharia electrotécnica e
de computadores e propor soluções.
O trabalho individual a realizar, que poderá envolver meios experimentais e/ou de simulação, resultará na
elaboração de uma dissertação sobre um tema da área científica da engenharia electrotécnica e de
computadores.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Develop the capacity to undertake research/development work with a high degree of autonomy, integrating
knowledge acquired throughout the training and promoting the critical and creative analysis competencies
aiming at to analyze and understand an electrical and computers engineering problem and propose a solution.
The individual work to be performed, which may involve experimental research and / or simulation, will result in
the preparation of a dissertation on a subject within the knowledge area of the graduate program.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O conteúdo programático depende dos objectivos e do trabalho a realizar, atendendo a que o objectivo final é a
resolução de um problema de engenharia.
6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus depends on the objectives and goals to be attained and work to be done, given that the ultimate
goal is the resolution of an engineering problem.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O conteúdo programático desta unidade curricular é definido em função dos objetivos e das competências a
adquirir, existindo uma grande articulação do conteúdo programático com o trabalho a ser realizado.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is defined according to the objectives and competences to be acquired by the students. There is an
articulation of the syllabus with the research work to be done.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho será desenvolvido em estreita colaboração com o(s) orientador (es) para a discussão das linhas
mestras orientadoras do trabalho a realizar e da sua correcta evolução ao longo da unidade curricular. O
trabalho conducente à Dissertação, poderá ser realizado em ambiente académico ou académico e empresarial,
sendo neste caso necessário também um orientador na empresa.
A avaliação é realizada em provas públicas de defesa da Dissertação perante um júri, constituído pelo (s)
orientador (es) e mais dois professores da FCTUC. Pode ainda existir um examinador externo.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The work will be carried out in close collaboration with a supervisor that is responsible for providing students
with help and guidance and the correct progress of the course. The dissertation thesis can be carried out either
in an academic or in an academic-enterprise environment. In the later a supervisor in the enterprise is also
necessary.
Evaluation is done in a public presentation. The examining committee normally consists of two professors from
FCTUC plus his or her supervisor(s) and eventually an external examiner.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Tendo como objectivos principais o desenvolvimento de capacidades de pesqusia e trabalho com elevado grau
de autonomia, a metodologia de ensino parece completamente adequada à prossecução desses objectivos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the main goal of this course is to develop the students’ capacity to undertake research work with a high
degree of autonomy and integrate acquired knowledge, the teaching methodology is in accordance with the
curricular unit objectives.
6.2.1.9. Bibliografia principal:
Outros trabalhos de índole diversa realizados e publicados. | Other published research work.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
As metodologias de ensino são as expressas nas FUCs de cada uma das unidades curriculares do curso e
manifestam uma preocupação clara em associar e complementar os regimes de aprendizagem conceptual e
experimental orientados para o binómio ensino-aprendizagem. São diversas as metodologias adoptadas, função
da especificidade de cada unidade curricular, estimulando orientações científico-pedagógicas relacionadas
com os objectivos, conhecimentos e competências a desenvolver, assim como da adaptação consistente dos
métodos pedagógicos e de avaliação de competências em conformidade com o espírito de Bolonha. Existe no
entanto uma matriz comum que implica a interacção presencial com os alunos, o acompanhamento
permanente na consolidação dos conceitos via validação experimental, associado a uma forte componente de
aprendizagem levada a cabo em regime autónomo.
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The teaching methodologies are those expressed in the FUCs of each course and expressed a clear concern in
linking schemes to complement conceptual and experiential learning in an oriented teaching-learning binomial.
There are various methodologies adopted, specific in nature for each course, encouraging scientificpedagogical guidance relating to the objectives, developing knowledge and competencies, as well as the
adaptation of consistent methods and pedagogical skills assessment in accordance with the spirit of Bologna .
There is however a common matrix that involves face interaction with students, monitoring the ongoing
consolidation of the concepts via experimental validation, coupled with a strong learning component conducted
in autonomous regime.
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6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
A consonância entre a carga média de trabalho estimada necessária aos estudantes fora das aulas de contacto
previstas e os ECTS pode ser avaliada subjectivamente/qualitativamente com base na experiência prática
lectiva dos docentes envolvidos e também através dos inquéritos pedagógicos disponibilizados na plataforma
NONIO (Infordocente). No ínicio de cada semestre, o coordenador do curso promove uma reunião com os
docentes envolvidos nas unidades curriculares onde são analisados os resultados dos inquéritos pedagógicos
e são definidas estratégicas de correcção dos mapas de carga, promovendo-se a diluíção temporal do esforço
a ser exigido aos estudantes ao longo do semestre de forma a evitar concentrações indesejádas de carga de
trabalho e o respeito pela carga média de esforço correspondente aos ECTS da unidade curricular. Este
processo requer uma monitorização cuidada, uma vez que não há uma forma verdadeiramente científica de
quantificar a carga/esforço de trabalho exigido ao aluno.
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
The agreement between the estimated average working times needed for the students outside the defined
contact hours and the ECTS may be evaluated subjectively/qualitatively based on the practical teaching of the
involved staff and also on the pedagogical inquiries performed with the system NONIO (infordocente). At the
beginning of each semester, the course coordinator promotes a meeting with teachers involved in courses
where the pedagogical inquiries results are analyzed and pedagogical strategies are defined for correcting
workload maps, promoting temporal dilution effort to be required for students throughout the semester to avoid
unwanted concentrations of workload and respect for the average load of effort corresponding to ECTS Course.
This process requires careful monitoring, since there is no way of truly scientific quantify the load / work effort
required of the student.
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 coerência com o desenvolvimento do Processo de Bolonha, ao valorizar um paradigma que favorece uma
pedagogia de ensino baseada na participação do estudante, em detrimento de um paradigma assente apenas
na transmissão de conhecimentos, a avaliação das unidades curriculares deve considerar a globalidade do
trabalho de formação do estudante, expresso em unidades de crédito ECTS. Entendendo como “Horas de
contacto”, o tempo utilizado em sessões de ensino colectivo, designadamente em sala de aula, laboratórios e
em sessões de orientação pessoal de tipo tutorial, avaliar a concretização do objectivo ensino-aprendizagem
implica processos de avaliação/auto-avaliação constantes adoptando vectores diferenciados consoante a
unidade curricular. Estes processos, expressos nas FUCs, estão frequentemente suportados na realização de
testes/exames combinados com avaliações prático-laboratoriais, em regime contínuo, aferindo o envolvimento
do aluno no processo de aprendizagem.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
In coherence with the development of the Bologna Process, to enhance a paradigm that fosters a pedagogy
research based on student participation, rather than just a paradigm based on the transmission of knowledge,
evaluation of courses should consider the overall work training student, expressed in units of ECTS credit.
Understanding "Contact hours" as the time spent in sessions of collective teaching, particularly in the
classroom, laboratories and staff orientation sessions tutorial type, assess the achievement of the objective
teaching-learning process involves constant evaluation/self-evaluation adopting differentiated strategies
according to the curricular unit. These assessment processes, expressed in Fucs, are often incurred in testing /
examinations combined with practical and laboratory evaluations, in continuous, allowing the measurement of
student involvement in the learning process.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
O envolvimento dos estudantes em actividades científicas verifica-se quase unicamente ao nível do 2ºciclo de
estudos. As unidades curriculares deste ciclo de estudos funcionam como plataformas de conhecimento que
preparam os alunos para a concretização da sua dissertação, colocando frequentemente desafios de estudos
(trabalhos laboratoriais) que são realizados em ambiente integrado nas Unidades de I&D associadas ao DEEC.
Ao nível da Dissertação, está é realizada em grande percentagem nas unidades de I&D associadas ao DEEC,
envolvendo a orientação científica e tutorial de um ou mais docentes de carreira, procurando integrar os alunos
nas equipas de investigação de projectos de cariz mais científico (FCT e Europeus) e/ou projectos em parceria
com indústria (QREN, ADI, etc). Este envolvimento em actividades de I&D está estreitamente ligado a
metodologias de orientação tutorial e aconselhamento por parte do orientador, incutindo conceitos de
metodologia científica e de pesquisa.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
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The involvement of students in scientific activities it appears almost solely at the 2nd cycle of studies. The
curricular units of this cycle of study serve as platforms of knowledge that prepare students for the completion
of their dissertation placing frequently challenges studies (lab work) that are conducted in the integrated
environment in units of R&D associated with the DEEC. At the level of the dissertation, this is held in high
percentage in the R&D units, involving scientific guidance and tutorial counseling by one or more supervisors,
trying to integrate students into the research teams of projects of a more scientific nature (FCT and Europeans
projects) and/or projects in partnership with industry (QREN, ADI, etc.). This involvement in scientific activities
is closely linked to methodologies of tutorial guidance and counseling by the supervisors and research teams,
by injecting concepts of scientific methodology, research skills and reports elaboration.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2009/10

2010/11

2011/12

N.º diplomados / No. of graduates

74

66

69

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

23

3

15

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

42

47

19

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

7

12

31

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

2

4

4

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.
Apresenta-se esta comparação segundo diversos vectores: 1ºciclo vs 2ºciclo, analisando o sucesso associado
a 1ª inscrição vs repetentes. Apenas para o 2ºciclo de estudos se apresenta o sucesso por áreas científicas.
Taxa de Sucesso Escolar (1ªInsc/Rep): 1ºciclo-64.4%/66.2%, 2ºciclo-82.6%/78,5%;
Taxa de Aprovação Global (1ºInsc/Rep): 1ºciclo-55.6%/51.3%, 2ºciclo-73.7%/71,2%;
Sucesso escolar por áreas científicas (2011/2012):
Automação: TSE (1ª/Rep)-84%/80.6%; TAG(1ª/Rep)-67.3%/73.7%; (988/96 avaliações)
Computadores: TSE (1ª/Rep)-82.8%/70.6%; TAG(1ª/Rep)-71.2%/66.7%; (260/60 avaliações)
Energia: TSE (1ª/Rep)-84.8%/80.6%; TAG(1ª/Rep)-81.5%/78.9%; (389/110 avaliações)
Telecomunicações: TSE (1ª/Rep)-93.8%/86.2%; TAG(1ª/Rep)-89.9%/73.6%; (161/45 avaliações)
A análise comparada da taxa de sucesso nas diferentes áreas científica revela alguma uniformidade de
resultados, não sendo detectados variações dignas de referência, situando-se acima dos 80% no caso das 1ª
avaliações.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related curricular
units.
We present this comparison according to several vectors: 1st cycle vs 2nd cycle, analyzing the success
associated with the 1st enrollment vs repeaters. The success rate by scientific areas is only analised for the
2nd cycle of studies.
Academic Success Rate (1st Enr/Rep): 1st cycle-64.4%/66.2%, 2nd cycle 82.6%/78.5%;
Global Approval Rate (1st Enr/Rep): 1st cycle-55.6%/51.3%, 2nd cycle 73.7%/71.2%;
Success by scientific areas (2011/2012):
Automation: ASR (1st/Rep)-84%/80.6%; GAR (1st/Rep)-67.3%/73.7%, (988/96 assessments)
Computers: ASR (1st/Rep)-82.8%/70.6%; GAR (1st/Rep)-71.2%/66.7%, (260/60 assessments)
Energy: ASR (1st/Rep)-84.8%/80.6%; GAR (1st/Rep)-81.5%/78.9%, (389/110 assessments)
Telecommunications: ASR (1st/Rep)-93.8%/86.2%; GAR (1st/Rep)-89.9%/73.6%, (161/45 assessments)
The comparison of the academic success in different scientific areas reveals a good level of uniformity of
results, not being detected variations worth mentioning, reaching above 80% for 1st time assessments.
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7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.
A monitorização do sucesso escolar nas diferentes unidades curriculares, que é reportado automaticamente
através das funcionalidades do sistema NONIO (infordocente) permite à Cordenaçao do curso detectar
eventuais situações anómalas ou desvios acentuados relativamente á media, que depois de analisadas,
juntamente com os resultados dos inquèritos pedagógicos e em parceria com a Direcão do DEEC, permitirão
através de consultas com o(s) docente(s) envolvidos definir estratégias correctivas para melhoria do
desempenho. Se for necessário tomar medidas de âmbito mais geral de alteraçao do funcionamento do
curso/ou disciplinas elas serao discutidas e propostas no âmbito da CC do DEEC
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The monitoring of the the academic success rate in the different curricular units which is automatically reported
through the functionalities of the system NONIO (infordocente) enables the course coordination to detect
possible anomalous situations or excessive deviations with respect to the average , which, after proper
analysis in conjunction with the results of the pedagogic inquiries, will enable, in partnership with the Director of
DEEC,and through consultations with the involved teachers, to define corrective strategies for improving the
performance. If broader range measures are needed in terms of alterations to the functioning of the
course/curricular units, they will be discussed and proposed in the framework of the CC of DEEC.

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

100

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

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates
100
that obtained employment until one year after graduating

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.
- ISR-Coimbra - Instituto de Sistemas e Robótica de Coimbra – na última avaliação (painel internacional) pela
FCT teve Excelente
- IT- Coimbra - Instituto deTelecomunicações (Laboratório Associado do Estado) - Pólo de Coimbra: na última
avaliação (painel internacional) pela FCT teve Muito Bom.
- INESC Coimbra - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra - na última avaliação
(painel internacional) pela FCT teve Muito Bom
- Centro de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra – CEMUC (grupos de Integridade Estrutural e de
Sensores e Nano-Electroquímica - na última avaliação (painel internacional) pela FCT teve Excelente.
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.
-Institute of Systems and Robotics of Coimbra: in the last international assessment by FCT obtained a mark of
Excellent.
- Instituto de Telecomunicações (State Associated Laboratory) - Pólo de Coimbra: in the last international
assessment by FCT obtained a mark of Very Good.
- Institute for Systems Engineering and Computers at Coimbra: in the last international assessment by FCT
obtained a mark of Very Good.
- University of Coimbra's Mechanical Engineering Research Center (groups of Sensors and
Nanoelectrochemistry and of Structural Integrity): in the last international assessment by FCT obtained a mark
of Excellent
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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.
333
7.2.3. Outras publicações relevantes.
680 publicações em conferências internacionais com revisão;
65 publicações em Livros/capítulos de livros + Proceedings em livro
7.2.3. Other relevant publications.
680 publications in international conferences with peer reviewing:
65 publications on books, book chapters and book proceedings;
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
O impacto real das actividades científicas, tecnológicas associadas ao MiEEC resulta do facto da actividade de
investigação dos alunos estar em geral associada à realização da tese de dissertação e está fortemente
interligado com as actividades das Unidades de ID associadas da FCTUC-DEEC, nomeadamente, o INESC
Coimbra, o ISR-Coimbra, o IT–Coimbra, e o CEMUC e com projetos de ID contratualizados através da UC. O
envolvimento dos alunos nas actividades científicas destas unidades de ID tem como impacto real a formação
de Mestrandos com elevada capacidade tecnológica e científica com expressão na elevada penetração dos
formandos em empresas de cariz tecnológico de elevado impacto na riqueza nacional, no elevado número de
empresas criadas por recém-graduados em incubadoras, sendo o IPN o principal expoente dessa actividade, e
no reconhecimento obtido através dos prémios atribuidos a alunos do DEEC como resultado de trabalhos de ID
realizados no ambito da dissertação (ex. prémio EDP).
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The real impact of the scientific/technological activities associated with the course stems from the fact that the
research works of the MiEEC students are in general strongly interconnected with the realization of a master
dissertation and with the activities of the R&D Units associated with FCTUC-DEEC, namely INESC Coimbra,
ISR-Coimbra, IT–Coimbra, and CEMUC, and with R&D projects directly contracted through FCTUC-UC. The
student's engagement in scientific activities within this I&D UC partners has a real impact in the graduation of
students with high scientific and technological capacity with expression in the high penetration of MiEEC's
graduates in business technology companies-driven high impact on national wealth, in the high number of
companies created by recent graduates in incubators, and the IPN the highest exponent of this activity, and on
the rnumber of awards obtained by MiEEC's students as result of theirs dissertation thesis.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
A integração das actividades científicas, tecnológicas de I&D desenvolvidos no âmbito do MiEEC em projectos
e/ou parcerias nacionais e internacionais é concretizada através da participação dos alunos de mestrado em
equipas de investigação das Unidades de I&D associadas da FCTUC-DEEC, nomeadamente, o ISR-Coimbra o
IT–Coimbra, o INESC Coimbra e o CEMUC e/ou em projetos de I&D contratualizados através da UC/FCTUC.
Estas unidades por sua vez estão envolvidas em actividades de I&D tecnológico e prestação de serviços à
comunidade através de colaborações/contratos com empresas nacionais/internacionais(EDP, REN, BRISA,
etc.) ou organismos públicos tais como Direcçao Geral de Energia e Câmaras Municipais. De facto os trabalhos
de investigação dos alunos estão em geral fortemente interligados com projetos e contratos de I&D nacionais e
europeus realizados no âmbito institucional referido e suportados muitas vezes por bolsas de investigação
associadas a esses projetos.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
The integration of scientific and technological activities of R&D developed under the scope of the MiEEC course
in national and international projects and/or partnerships is carried out through the participation of the Master
students in research teams of the R&D Units associated with FCTUC-DEEC, namely, ISR-Coimbra and IT–
Coimbra, INESC Coimbra, CEMUC and trough R&D projects directly contracted by FCTUC-UC. These Units
have been/are involved in R&D/specialised consultancy activities of technological nature trough
contracts/collaborations with national/international companies (such as EDP, REN, Brisa, etc.) or public
organisms, such as General Directorate of Energy and Local Authorities.In fact the research works of the PhD
students are in general strongly interconnected with national and EU funded/international R&D
projects/contracts in the mentioned institutional context and very often supported by research grants and
scholarships associated with such projects.
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7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A monitorização das actividades científicas e tecnológicas e a sua utlização para a melhoria do respectivo
desempenho é feita através dos processos correlativos de monitorização/avaliação de desempenho dos
grupos de I&D e dos docents/investigadores no âmbito, por um lado, da próprias unidades de I&D associadas e
por outro através dos mecanismos de avaliaçao de docentes da FCTUC/UC.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
On the one hand the monitoring of scientific/technological activities and its use for the respective improvement
is carried out through the correlative processes of monitoring/evaluation of R&D groups and teaching/research
staff in the context of the associated research units. On the other hand this is done trough the mechanisms of
evaluation of the teaching staff of FCTUC/UC.

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.
Os trabalhos de investigação dos alunos estão em geral fortemente interligados com as actividades das
Unidades de I&D associadas da FCTUC-DEEC, reconhecidas pela FCT, nomeadamente o INESC Coimbra, o ISRCoimbra e o IT–Coimbra, e o CEMUC,Ve com projetos de I&D contratualizados através da UC. Estas unidades
por sua vez estão envolvidas em actividades de I&D tecnológico e prestação de serviços à comunidade através
de colaborações/contratos com empresas nacionais/internacionais tais como EDP, REN, Brisa, AEA e Atkins
(UK), Scheneider Electric (França), Honeywell (Rep Checa), Motorolla (Israel), Sew (Alemanha), ABB (Suecia),
Ciat (França), ISA, Arquiled, CWJ, Electricidade da Madeira, Portugal Telecom, Siemens Networks, CIMPOR,
CELBI, PEGOP, ou organismos públicos tais como Direcçao Geral de Energia e Câmaras Municipais. Acresce a
colaboração dos docentes do DEEC em cursos de formação avançada realizados em instituições nacionais e
internacionais e em eventos científicos.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The research works of the PhD students are in general strongly interconnected with the activities of the R&D
Units associated with FCTUC-DEEC, recognised by FCT, namely INESC Coimbra, ISR-Coimbra and IT–Coimbra
and CEMUC, with R&D projects directly contracted through FCTUC-UC. These Units have been/are involved in
R&D/specialised consultancy activities of technological nature trough contracts/collaborations with
national/international companies such as EDP, REN, Brisa, AEA (UK), Atkins (UK), Scheneider Electric (France),
Honeywell (Check Rep), Motorolla (Israel), Sew (Germany), ABB (Sweden), Ciat (France), ISA, Arquilede, CWJ,
Electricidade da Madeira, Portugal Telecom, Siemens Networks, CIMPOR, CELBI, PEGOP or public organisms,
such as General Directorate of Energy and Local Authorities. Moreover, the collaboration of teachers from
DEEC in advanced training courses conducted in national and international institutions and scientific events.
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,
desportiva e artística.
O contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local resulta por um lado da forte interligação de
muitos trabalhos de investigação com as actividades das Unidades de I&D associadas da FCTUC-DEEC, que
estão envolvidas em actividades de I&D tecnológico e prestação de serviços à comunidade através de
colaborações/contratos com empresas nacionais, regionais e locais. Por outro lado alguns trabalhos de I&D
estão ligados a actividades do Instituto Pedro Nunes criado em 1991 por iniciativa da Universidade de Coimbra
e que obteve o 1o lugar no concurso mundial "Best Science Based Incubator 2010", o qual, através da sua
Incubadora de Empresas, promove a criação de empresas spin-offs, apoiando ideias inovadoras e de base
tecnológica vindas dos seus próprios laboratórios, de instituições do ensino superior, em particular da
Universidade de Coimbra e da FCTUC, do sector privado e de projectos de I&DT em consórcio com a indústria.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
The real contribution for national, regional and local development results, on the one hand, of the fact that
research works of the PhD students are in general strongly interconnected with the activities of the R&D Units
associated with FCTUC-DEEC, noting that these units have been/are involved in R&D/specialised consultancy
activities of technological nature trough contracts/collaborations with national, regional and local companies. On
the other hand some of the research works are associated with activities of the Pedro Nunes Institute founded
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in 1991 as an initiative of UC, which obtained the first place in the world contest for "Best Science Based
Incubator 2010", and promotes through its business incubator the creation of spin-off companies, supporting
innovative technology-based ideas from its own laboratories, higher education institutions, in particular from the
UC and FCTUC, the private sector and from RTD projects in association with the industry
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, as suas unidades orgânicas e serviços. Em http://apps.uc.pt/courses/pt/index, pode obter-se
informação sobre cada um dos 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 tais como sumários, material
pedagógico, fóruns de discussão, avaliações, calendário e horário escolares, avisos vários, avaliação da
qualidade pedagógica.
7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to
students.
The University has a web site http://www.uc.pt where can be found detailed information about the institution, its
organisational units (OU), and services. The information concerning each course and its study plan can be found
in http://apps.uc.pt/courses/pt/index. Updated information on applications is possible in
http://www.uc.pt/candidatos and the academic managment is to be found in http://www.uc.pt/academicos. It is
intended that a virtual access facilitates the contact with the academic services.
In https://inforestudante.uc.pt and https://infordocente.uc.pt, students and teachers have access to detail
information on aspects wich are fundamental to the learning process, such as summaries, pedagogical
material, discussion forums, evaluation, school schedules, numerous notifications and evaluation of the
pedagogical quality.
A small vídeo and small notices in the Univesity’s page provide updates and alerts to the relevant informations
which the instituion finds relevant.

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

2.8

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

5.8

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff

0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
1. Sendo um curso de engenharia com uma tradição bem estabelecida, os seus objectivos formativos estão
solidamente definidos e continuam a evoluir no sentido da actualização permanente e da ampliação das suas
áreas de intervenção, em perfeita harmonia com a missão e estratégia da Universidade.
2. Os possuidores do grau de mestre em EEC estão habilitados a exercer funções em setores que exijem
elevada competência técnica e científica nas áreas de especialização abrangidas, nomeadamente em
empresas industriais e de serviços e na administração pública.
3. O MIEEC conta com um corpo docente altamente qualificado, composto por mais de meia centena de
doutores.
4. Os professores estão envolvidos nas atividades das Unidades de I&D associadas, reconhecidas pela FCT e
avaliadas internacionalmente com classificação de Excelente e Muito Bom (CEMUC, INESC-Co, ISR-UC e ITCo), para além da participação num número elevado de projetos de I&D, nacionais e internacionais
contratualizados através da UC.
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8.1.1. Strengths
1. Being an engineering course with a well-established tradition, its formative objectives are solidly defined and
continue to evolve towards permanent update and enlargement of the intervention areas, in perfect harmony
with the mission and strategy of the University.
2. Holders of master's degree in CEE are qualified to act in sectors that demand high technical and scientific
competence in areas of expertise covered by MIEEC, namely in industrial and service companies and public
administration.
3. The MIEEC has a highly qualified staff of professors, composed of more than fifty PhDs.
4. Professors are involved in the activities of the associated R&D units, which are recognized by FCT and were
internationally rated as Excellent/Very Good (CEMUC, INESC-Co, ISR-UC and IT-Co). Moreover, professors
participate in a large number of R&D projects, at national and international levels, contracted through the UC.
8.1.2. Pontos fracos
Embora existam fortes laços de cooperação científica e uma significativa interacção em termos de actividades
de I&D, o grau de cooperação de professores/investigadores estrangeiros em tarefas de leccionação tem
estado aquém do desejável, só se verificando pontualmente no âmbito de seminários ou palestras promovidas
pelas unidades de investigação ou integrados em programas de mobilidade Erasmus.
8.1.2. Weaknesses
Although there are strong scientific cooperation links and considerable interaction in R&D projects, the degree
of cooperation of foreign professors/researchers in teaching activities has been lower than desirable, and only
takes place occasionally in the framework of seminars or talks promoted by the research units or integrated in
Erasmus mobility programmes.
8.1.3. Oportunidades
1. Curso de engenharia com forte procura e capacidade de atrair estudantes estrangeiros.
2. O programa “Ciência sem Fronteiras” do Governo Brasileiro constitui uma oportunidade relevante de
captação de estudantes brasileiros para a frequência do MIEEC.
8.1.3. Opportunities
1. Engineering course with strong demand and capacity to attract foreigner students.
2. The "Science without Frontiers" of the Brazilian government constitutes a relevant opportunity for attracting
Brazilian students to attend the MIEEC.
8.1.4. Constrangimentos
Dificuldades na contratação de novos professores e dificuldade na progressão na carreira docente.
8.1.4. Threats
Difficulties in hiring new professors and in faculty career progression.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
8.2.1. Pontos fortes
1. Organização interna bem definida.
2. Existência de procedimentos de garantia da qualidade pedagógica.
3. Existência de uma coordenação do MIEEC, constituída pelo coordenador do MIEEC nomeado pelo Conselho
Científico da FCTUC e coadjuvado por vice-coordenadores, que tem por missão acompanhar o funcionamento
do curso em ligação com o Diretor do DEEC e verificar do cumprimento de toda a regulamentação aplicável.
4. Existência de um representante dos estudantes do MIEEC no Conselho Pedagógico da FCTUC.
8.2.1. Strengths
1. Well defined internal organisation.
2. Existence of pedagogical quality assurance procedures.
3. Existence of a coordination of the MIEEC composed by a coordinator, appointed by the FCTUC Scientific
Council, assisted by vice coordinators, whose mission is to monitor the operation of the whole course in
connection with the Director of DEEC and verify compliance with all applicable regulations.
4. Existence of students’ representative, from MIEEC, in the FCTUC Pedagogical Council.
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8.2.2. Pontos fracos
Organização dos espaços físicos não suficientemente orientada ao modelo ensino/aprendizagem do processo
de Bolonha.
8.2.2. Weaknesses
Organisation of physical spaces not sufficiently oriented to the Bologna teaching/learning model.
8.2.3. Oportunidades
Existência de espaços físicos no DEEC que permitem a organização de laboratórios de acesso extra-aulas, por
parte dos alunos, para colmatar deficiências referidas no ponto 8.2.2.
8.2.3. Opportunities
Existence of physical spaces in DEEC that allow the organization of open-access laboratories, by students, to
bridge deficiencies referred to in section 8.2.2.
8.2.4. Constrangimentos
Demasiado esforço exigido ao corpo docente em procedimentos de gestão académica.
8.2.4. Threats
Too much effort required to the professors in academic management procedures.

8.3. Recursos materiais e parcerias
8.3.1. Pontos fortes
1. As aulas do MIEEC decorrem nas instalações do DEEC que são excelentes, em edifício dedicado, e muito do
trabalho de investigação dos alunos é realizado nos laboratórios de unidades de I&D associadas.
2. Equipamento didático e laboratorial, na generalidade, adequado ao apoio das unidades curriculares. No seu
conjunto, o MIEEC funciona com 32 laboratórios didáticos e de investigação.
3. Utilização intensiva de TICs suportada por redes informáticas com cobertura global do edifício.
4. Forte simbiose com as 4 Unidades de I&D associadas ao DEEC-FCTUC (CEMUC, ISR-Coimbra, INESCCoimbra e IT-Coimbra) em termos da partilha de recursos humanos e materiais, possibilitando elevado
envolvimento dos alunos em investigação científica de ponta.
5. Significativo envolvimento com empresas das áreas afins ao MIEEC, no desenvolvimento de projetos de I&D
com forte participação de docentes e alunos.
8.3.1. Strengths
1. The classes take place in the DEEC facilities that are excellent, in a dedicated building, and much of the
research work of the students is carried out in the laboratories of the associated R & D.
2. Laboratorial and teaching equipments generally adequate to support classes. Altogether, the MIEEC works
with 32 teaching/research laboratories.
3. Intensive use of ICTs supported by computer networks, with global coverage of the building.
4. Strong symbiosis with the 4 R&D units associated to DEEC-FCTUC (CEMUC, ISR-Coimbra, INESC-Coimbra
and IT-Coimbra) in terms of sharing of human resources and material resources, enabling large involvement of
the students in advanced scientific research.
5. Significant involvement with companies in areas related to the MIEEC, in the development of R&D projects
with strong participation of professors and students.
8.3.2. Pontos fracos
1. Equipamento didático/laboratorial insuficiente em algumas unidades curriculares especializadas dos últimos
2 anos.
2. Reduzido número de parcerias com outras instituições de ensino de excelência, nacionais e estrangeiras.
8.3.2. Weaknesses
1. Insufficient laboratory/teaching equipment in some specialised curricular units of the last 2 years.
2. Reduced number of partnerships with other educational institutions of excellence, national and international.

8.3.3. Oportunidades
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8.3.3. Oportunidades
Aumentar o número de parcerias com empresas e instituições nacionais e estrangeiras para investigação e
desenvolvimento, com potencial repercussão positiva nas atividades lectivas.
8.3.3. Opportunities
Increasing the number of partnerships with national and international companies and institutions for research
and development, with potential positive impacts in the teaching activities.
8.3.4. Constrangimentos
Constrangimentos económicos do País e insuficiência de centros de investigação do sector industrial, nas
áreas científicas e tecnológicas afins ao MIEEC.
8.3.4. Threats
Economic constraints of the country and insufficiency of research centres at the industrial sector, in the
scientific and technological areas related to the MIEEC.

8.4 Pessoal docente e não docente
8.4.1. Pontos fortes
1. Corpo docente constituído integralmente por professores doutorados com elevado desempenho na docência
e investigação. Grande parte dos docentes está envolvida nas atividades das Unidades de I&D associadas ao
DEEC-UC (CEMUC, INESC-Coimbra, ISR-Coimbra e IT-Coimbra), para além do envolvimento em projetos de I&D
contratualizados através da UC.
2. Produção científica elevada e participação em elevado número de projectos de investigação, nacionais e
internacionais, bem como em ações de consultadoria especializada com empresas.
8.4.1. Strengths
1. Teaching staff consisting entirely by PhD professors with high performance in teaching and research. Much
of the professors are involved in research activities of the R&D units associated with DEEC-UC (CEMUC,
INESC-Coimbra, ISR-Coimbra e IT-Coimbra), beyond the involvement in a large number of R&D projects
contracted through UC.
2. Large scientific production and participation in a large number of research projects, national international, as
well as in expert consultancy actions with companies.
8.4.2. Pontos fracos
1. Docentes em número insuficiente e em sobrecarga crescente devido à inexistência de novas contratações.
2. Inexistência de pessoal técnico para apoio a laboratórios didácticos.
3. Pessoal administrativo insuficiente.
8.4.2. Weaknesses
1. Teaching staff insufficient and with increasing overhead due to the lack of new hiring.
2. Nonexistence of technical staff to support the teaching laboratories.
3. Insufficient administrative personnel.
8.4.3. Oportunidades
Possibilidade de uma maior colaboração entre docentes, aos níveis intradepartamental e interdepartamental,
em unidades curriculares do MIEEC.
8.4.3. Opportunities
Possibility of greater collaboration between professors, at intradepartmental and interdepartmental levels, in
courses of MIEEC.
8.4.4. Constrangimentos
Conjuntura económica desfavorável que impede novas contratações, progressão e ampliação do corpo
docente e a contratação de pessoal para apoio administrativo e laboratorial.
8.4.4. Threats
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Unfavourable economic situation that prevents new hiring, progression, and expansion of the teachig staff and
the hiring of staff to support administrative and laboratory.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
8.5.1. Pontos fortes
1. Procura considerável no período em análise de 2009-2011:
- Preenchimento de todas as vagas disponíveis na 1ª fase.
- Considerando como critério o total-de-candidatos/vagas na 1ª fase do CNA-Contingente Geral tem-se 614/120
em 2009, 537/125 em 2010 e 472/125 em 2011.
- No conjunto das fases do CNA, 73% a 86% dos alunos colocados escolheram o curso em primeira opção.
2. Captação significativa de alunos (22 em 2010 e 37 em 2011) por regimes especiais (transferência, mudança
de curso e titulares de curso médio ou superior).
3. Nível de internacionalização crescente: em 2011/2012 o MIEEC teve 20 alunos estrangeiros e 43 alunos em
programas internacionais de mobilidade (29 de entrada e 14 de saída).
4.Existência de mecanismos de apoio aos estudantes através de gabinetes especializados de apoio
pedagógico, de apoio às saídas profissionais e de apoio a estudantes estrangeiros, a nível da UC.
8.5.1. Strengths
1. Considerable demand in the period under analysis of 2009-2011:
- Filling of all the available vacancies in the 1st phase.
- Considering as criterion the total-of-candidates/vacancies in the 1st phase of the NAC (National Access
Contest)-General Contingent we have 614/120 in 2009, 537/125 in 2010, and 472/125 in 2011.
- Considering the two phases of the NAC, 73% to 86% of the incoming students have chosen the course as the
first option.
2. Significant uptake of students (22 in 2010 and 37 in 2011) by special entry methods (transfer, change of
course, and holders of medium course or university course).
3. Growing internationalisation level: in 2011/2012 the MIEEC had 20 foreigner students and 43 students in
international mobility programmes (29 incoming, and 14 outgoing).
4. Existence of student support mechanisms at the UC level through specialised offices of pedagogical support,
support to professional opportunities, and support to foreigner students.
8.5.2. Pontos fracos
1. Ligeira redução nas notas, média e mínima de acesso, dos candidatos colocados na 1ª fase do CNA, nos
últimos 3 anos (13,8/15,6 em 2009, 12,5/14,7 em 2010; 11,7/14,4 em 2011).
8.5.2. Weaknesses
1. Slight decrease in the mean and minimum access grades of the candidates placed in the 1st phase of the
NAC, in the last 3 years (13.8/15.6 in 2009, 12.5/14.7 in 2010; 11.7/14.4 in 2011).
8.5.3. Oportunidades
1. Grande visibilidade internacional da Universidade de Coimbra, em particular nos países lusófonos.
2. No âmbito dos acordos bilaterais entre a UC e instituições do ensino superior dos países de língua oficial
portuguesa e em particular o programa “Ciência sem Fronteiras” do Governo Brasileiro estão a ser geradas
oportunidades relevantes de frequência do curso por parte de estudantes brasileiros.
8.5.3. Opportunities
1. Large international visibility of the University of Coimbra, in particular in the Portuguese-speaking countries.
2. In the framework of the bilateral agreements between the UC and higher-education institutions of the official
Portuguese-speaking countries, and in particular the "Science without Frontiers" program of the Brazilian
Government, relevant opportunities are being generated for attendance of the course by Brazilian students.
8.5.4. Constrangimentos
A captação de estudantes pode vir a ser dificultada no futuro pelo contexto de crise socio-económica em
Portugal.
8.5.4. Threats
Attracting students might be hindered in the future by the context of socio-economic crisis in Portugal.
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8.6. Processos
8.6.1. Pontos fortes
1. A elevada empregabilidade dos graduados confirma o sucesso dos processos formativos.
2. Nos processos de aprendizagem e de investigação do MIEEC, existe uma forte interligação com atividades
de projetos de I&D sendo uma fracção significativa dos estudantes integrados na investigação científica
durante a preparação da dissertação, geralmente com o apoio das unidades de I&D associadas ao DEEC.
8.6.1. Strengths
1. The large employability of graduates confirms the success of formative processes.
2. In the processes of learning and research, there is a strong connection with R&D activities with a significant
number of students doing their dissertation preparation work in an associated R&D unit.
8.6.2. Pontos fracos
Página web relativa ao MIEEC/DEEC pouco dinâmica e com margem para melhorias.
8.6.2. Weaknesses
Web page of the MIEEC/DEEC with low dynamics and with margin for improvements.
8.6.3. Oportunidades
A muito boa integração dos estudantes na investigação científica constitui uma excelente oportunidade para o
aumento da qualidade da formação obtida no MIEEC, designadamente ao nível da elaboração dos trabalhos de
dissertação.
8.6.3. Opportunities
The very good integration of the students in the scientific research constitutes an excellent opportunity to the
increase in the education quality obtained in the MIEEC, namely at the level of master dissertation work.
8.6.4. Constrangimentos
Demasiado esforço exigido ao corpo docente em procedimentos de gestão académica.
8.6.4. Threats
Too much effort required to the professors staff in academic management procedures.

8.7. Resultados
8.7.1. Pontos fortes
1. Empregabilidade muito elevada.
2. A atualização de matérias e de processos de ensino/aprendizagem é uma prática corrente com claros
benefícios para os alunos na aquisição de conhecimentos, técnicos e científicos, e competências genéricas
tais como capacidade de análise crítica, de trabalho em equipa, criatividade, adaptabilidade a novas situações e
autonomia na aprendizagem e realização de tarefas. Um dos fatores que claramente potencia este resultado
decorre do ambiente de investigação proporcionado aos alunos, pela forte atividade em I&D em que o corpo
docente está envolvido.
3. Forte envolvimento dos alunos em atividades de I&D a nível da dissertação de mestrado. Os alunos
graduados do MIEEC que prosseguem para doutoramento, seja em Portugal ou no estrangeiro, são em número
crescente e têm dado boa resposta nas respectivas actividades.
8.7.1. Strengths
1. Very large employability.
2. The update of syllabuses and teaching/learning processes is a current practice with clear benefits to the
students in the acquisition of technical and scientific knowledge, as well as generic competencies such as
critical analysis capacity, team work, creativity, adaptivity to new situations, and autonomy in learning and
performing tasks. One of the factors that clearly promotes this outcome is the reserach environment, provided
to students, by the strong R&D activities where professors are involved.
3. Strong involvement of the students in R&D activities at the master degree dissertation. The masters with
MIEEC that proceed to doctoral studies, either in Portugal or abroad, are growing in number and have given
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MIEEC that proceed to doctoral studies, either in Portugal or abroad, are growing in number and have given
good response in their activities.
8.7.2. Pontos fracos
Baixa eficiência formativa: 74 graduados com grau de mestre em 2009/2010 (com 23 a completar o mestrado
integrado em cinco anos e 42 a completar em seis anos), 66 graduados em 2010/2011 (com 3 a completar o
mestrado integrado em cinco anos e 47 em seis anos), e 69 graduados em 2011/2012 (com 15 a completar em
cinco anos e 19 em seis anos).
8.7.2. Weaknesses
Low graduation efficiency: 74 graduates with the master degree in 2009/2010 (with 23 completing the integrated
master degree in five years, and 42 completing in six years), 66 graduates in 2010/2011 (with 3 completing the
integrated master degree in five years, and 47 in six years), and 69 graduates in 2011/2012 (with 15 completing
in five years, and 19 in six years).
8.7.3. Oportunidades
A grande dinâmica e evolução das áreas tecnológicas abrangidas ou afins à Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores que geram grandes oportunidades de investigação e emprego científico e tecnológico.
8.7.3. Opportunities
The great dynamic and evolving technology areas covered or related to Electrical and Computer Engineering
that generate great opportunities for research and scientific and technological employment.
8.7.4. Constrangimentos
Contexto de crise socio-económica.
8.7.4. Threats
Environment of socio-economic crisis.

9. Proposta de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
9.1.1. Debilidades
1. O grau de cooperação de professores/investigadores estrangeiros em tarefas de leccionação tem estado
aquém do desejável.
2. Inexistência de unidades curriculares, de opção, de conteúdo programático aberto, que permita o
acolhimento de especialistas na leccionação de matérias novas/emergentes nas áreas do MIEEC, de grande
relevância para o curso, não cobertas pelo plano curricular.
9.1.1. Weaknesses
1. The degree of cooperation of foreign professors/researchers in lecturing tasks has been lower than desirable.
2. Lack of optional curricular units with open syllabuses that permits the hosting of specialists in lecturing
new/emerging topics, in areas of the MIEEC, of large relevance to the course not covered by the curriculum.
9.1.2. Proposta de melhoria
Procura de soluções que conduzam, em sintonia com os orgãos de gestão da Unidade Orgânica e Unidades de
I&D, ao incremento do grau de cooperação de professores/investigadores estrangeiros em tarefas de
leccionação no MIEEC. Concretamente propomos, numa primeira ação, obter a colaboração de um professor
na leccionação de um módulo de uma unidade curricular do MIEEC. Será sugerido ao DEEC que faça sentir
junto da FCTUC a necessidade de colmatar a lacuna de unidades curriculares de conteúdo aberto identificada
no ponto 9.1.1.
9.1.2. Improvement proposal
Search for solutions that, in harmony with the board of management of the Organic Unit and Units of R&D, lead
to an increased degree of cooperation of foreign professors/researchers in lecturing at the MIEEC. Specifically
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

267/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

to an increased degree of cooperation of foreign professors/researchers in lecturing at the MIEEC. Specifically
we propose, as a first action, obtain the collaboration of one professor in the teaching of a module of a course of
MIEEC. It will be suggested that the DEEC do feel along FCTUC the need to bridge the gap of open content
courses identified in section 9.1.1.
9.1.3. Tempo de implementação da medida
Três anos. Execução condicionada pois depende de fatores externos à coordenação do MIEEC.
9.1.3. Implementation time
Three years. Conditioned implementation since it depends on factors external to the coordination of MIEEC.
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Média.
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
Medium.
9.1.5. Indicador de implementação
Colaboração de um professor estrangeiro na leccionação de um módulo/curso do MIEEC.
9.1.5. Implementation marker
Collaboration of one foreign professor in teaching of a module/course of MIEEC.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.
9.2.1. Debilidades
Organização dos espaços físicos não suficientemente orientada ao modelo ensino/aprendizagem do processo
de Bolonha.
9.2.1. Weaknesses
Organisation of physical spaces not sufficiently oriented to the Bologna teaching/learning model.
9.2.2. Proposta de melhoria
Identificar possibilidades de re-distribuição de alguns espaços laboratoriais para criação de laboratório(s)
temático(s), para apoio a aulas e de acesso livre em horário extra-aulas por parte dos alunos.
9.2.2. Improvement proposal
Identify opportunities for re-distribution of some laboratory space for creating lab (s) to support classes and
with free access by students in extra-time classes.
9.2.3. Tempo de implementação da medida
Implementação em paralelo com a revisão curricular do MIEEC prevista para decorrer durante o próximo ano.
9.2.3. Improvement proposal
Implementation in parallel with the curricular revision of the MIEEC foreseen to occur in the next year.
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Elevado.
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
High.
9.2.5. Indicador de implementação
Concretização da ação definida no ponto 9.2.2.
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9.2.5. Implementation marker
Achievement of action defined in 9.2.2.

9.3 Recursos materiais e parcerias
9.3.1. Debilidades
Equipamento didático/laboratorial insuficiente em diversas unidades curriculares especializadas dos últimos 2
anos.
9.3.1. Weaknesses
Insufficient laboratory/teaching equipment in several specialised curricular units of the last 2 years.
9.3.2. Proposta de melhoria
No seguimento da eventual criação de laboratórios temáticos referidos no ponto 9.2.2, re-distribuir e adquirir
novos equipamentos, a fim de colmatar insuficiências, para os novos espaços laboratoriais.
9.3.2. Improvement proposal
Following the eventual creation of thematic laboratory(ies) mentioned in 9.2.2, re-distribute and acquire new
equipment in order to overcome shortcomings for new laboratory space(s).
9.3.3. Tempo de implementação da medida
Dois anos, condicionado à decisão de implementação/não implementação dos espaços laboratoriais e à
existência de recursos (humanos e materiais).
9.3.3. Implementation time
Two years, conditioned to the decision of implementation/non implementation of the laboratory spaces and to
the existence of resources (human and material).
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Elevada.
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
High.
9.3.5. Indicador de implementação
Implementação de um laboratório de livre acesso, extra-aulas, por parte dos estudantes(condicionado à
decisão de implementação/não implementação do laboratório e à existência de recursos humanos e materiais).
9.3.5. Implementation marker
Implementation of an open access lab, in extra-time classes, by students (conditioned to the decision of
implementation/non implementation of the lab and to the existence of human and material resources).

9.4. Pessoal docente e não docente
9.4.1. Debilidades
1. Docentes em número insuficiente e em sobrecarga crescente devido à inexistência de novas contratações.
2. Inexistência de pessoal técnico para apoio a laboratórios didácticos.
9.4.1. Weaknesses
1. Teaching staff insufficient and with increasing overhead due to the lack of new hiring.
2. Nonexistence of technical staff to support the teaching laboratories.
9.4.2. Proposta de melhoria
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1. Diligências para a contratação de professores.
2. Contratação de um técnico para apoio a laboratórios, designadamente para tornar viável a concretização de
eventuais espaços laboratoriais de acesso livre em períodos extra-aulas.
9.4.2. Improvement proposal
1. Efforts for hiring professors.
2. Hiring a technician for laboratory support, namely to make viable the fulfilment of eventual open access lab(s)
in extra-classe periods.
9.4.3. Tempo de implementação da medida
Indeterminado, não depende da coordenação do MIEEC.
9.4.3. Implementation time
Indeterminate, does not depend on the MIEEC coordination structure.
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Elevada.
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
High.
9.4.5. Indicador de implementação
Resultados da proposta em 9.4.2.
9.4.5. Implementation marker
Results of the proposal in 9.4.2.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
9.5.1. Debilidades
Necessidade de reflexão e introdução de mecanismos para reforço do paradigma ensino/aprendizagem que
promovam uma atitude activa e participativa por parte dos alunos.
9.5.1. Weaknesses
Need for reflection and introduction of mechanisms for strengthening the teaching/learning paradigm that
promote an active and participative behavior on the part of students.
9.5.2. Proposta de melhoria
1. Reflexão sobre métodos de avaliação.
2. Promover uma distribuição mais equilibrada da carga de esforço, a desenvolver pelos alunos ao longo do
semestre/ano lectivo.
9.5.2. Improvement proposal
1. Reflection on assessment methods.
2. Promoting a more balanced distribution of workload effort, to be developed by students during the
semester/academic year.
9.5.3. Tempo de implementação da medida
Um ano.
9.5.3. Implementation time
One year.
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Elevada.
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9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High.
9.5.5. Indicador de implementação
Concretização das propostas 9.5.2.
9.5.5. Implementation marker
Fulfillment of proposals 9.5.2.

9.6. Processos
9.6.1. Debilidades
Página web relativa ao MIEEC/DEEC pouco dinâmica e com margem para melhorias.
9.6.1. Weaknesses
Webpages of MIEEC/DEEC not very dynamic and with room for improvement.
9.6.2. Proposta de melhoria
Implementação de serviço interno de gestão de informação a fim de manter atualizados os conteúdos on-line,
em Português e Inglês, relativos ao MIEEC e ao DEEC, com informação sobre o departamento, docentes,
investigadores e alunos.
9.6.2. Improvement proposal
Implementation of internal service for management of information in order to maintain updated the online
webpage contents, in Portuguese and English, concerning the MIEEC and the DEEC, with information about the
department, professors, researchers, and students.
9.6.3. Tempo de implementação da medida
Seis meses.
9.6.3. Implementation time
Six months.
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Elevada.
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
High.
9.6.5. Indicador de implementação
Implementação do serviço mencionado no ponto 9.6.2.
9.6.5. Implementation marker
Implementation of the service mentioned in point 9.6.2.

9.7. Resultados
9.7.1. Debilidades
Baixa eficiência formativa.
9.7.1. Weaknesses
Low graduation efficiency.
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9.7.2. Proposta de melhoria
Concretização das propostas apresentadas nos pontos 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.2 e 9.5.2, uma vez que todas visam
introduzir melhorias no processo de ensino/aprendizagem.
9.7.2. Improvement proposal
Implementation of proposals in sections 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.4.2 and 9.5.2, since all seek improvements in the
teaching/learning process.
9.7.3. Tempo de implementação da medida
Tempos de implementação definidos nos pontos correspondentes 9.1.3, 9.2.3, 9.3.3, 9.4.3 e 9.5.3.
9.7.3. Implementation time
Implementation times defined in the relevant sections 9.1.3, 9.2.3, 9.3.3, 9.4.3 and 9.5.3.
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Elevada.
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High.
9.7.5. Indicador de implementação
Eficiência formativa.
9.7.5. Implementation marker
Graduation efficiency.

10. Proposta de reestruturação curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
1. Propõe-se a alteração das horas de contacto da unidade curricular
• CGE – Criação e gestão de Empresas, 5º ano, 1º semestre
de T:60 para T:30+TP:30;
2. Propõe-se a alteração das horas de contacto da unidade curricular
• IHM – Interacção Homem-Máquina, 5º ano, 1º semestre, opcional
de T:60 para T:30+OT:30;
3. Propõe-se a alteração da área científica da unidade curricular:
• PAV – Processamento Avançado de Video, 4º ano, 1º semestre, opcional
de Sinais, Sistemas e Processamento de Sinais (SSPS) para Geração e Processamento de Imagem (GPI);
4. Propõe-se alterar também o modelo que regula a oferta de disciplinas opcionais por semestre, deixando de
haver a associação das disciplinas opcionais a um determinado semestre, introduzindo a possibilidade de se
definir no início de cada ano lectivo qual a distribuição das disciplinas opcionais pelos semestres.
10.1.1. Synthesis of the intended changes
1. Proposes the amendment of contact hours of the course
• CGE - Creation and Management Company, 5th year, 1st semester
from T:60 to T:30+TP:30;
2. Proposes the amendment of contact hours of the course
• IHM - Man-Machine Interaction, 5th year, 1st semester, optional
from T:60 to T:30+OT:30;
3. Proposes to change the scientific area of the course:
• EPI - advanced video processing, 4th year, 1st semester, optional
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from "Sinais, Sistemas e Processamento de Sinais" (SSPS) to "Geração e Processamento de Imagem" (GPI);
4. Also proposes to change the model that regulates the supply of optional courses per semester, introducing
the possibility to define at the beginning of each school year which is the distribution of optional courses per
semesters .

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida
Mapa Automação
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.1.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.1.2.2. Grau:
Mestre
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
ECTS Obrigatórios ECTS Optativos /
Acronym / Mandatory ECTS Optional ECTS*

Matemática / Mathematics

MAT

42

0

Física / Physics

FIS

21

0

Ciências Fundamentais da Electrotecnia / Fundamental Sciences of Electrical
Engineering

CFEL

27

0

Ciências da Computação / Computer Sciences

COMP

16.5

18

Automação e Controlo / Automation and Control

AUTC

48

24

Sistemas Digitais e Computadores / Digital Systems and Computers

SDC

31.5

12

Energia / Energy

ENERG

6

24

Telecomunicações / Telecommunications

TEL

6

24

Electrónica, Circuitos e Sensores / Electronics, Circuits and Sensors

ECS

12

6

Sinais, Sistemas e Proc. Sinais /Signals, Systems and Signal Proc

SSPS

18

12

Geração e Processamento de Imagem / Image Generation and Processing

GPI

6

12

Economia, Gestão e Ciências Sociais / Economy, Management and EGCS Social
Sciences

EGCS

12

12

Ciências e Tecnologias da Engenharia Electrotécnica e de Computadores /
Sciences and Technologies of Electrical and CTEEC Computer Engineering

CTEEC

30

0

276

144

(13 Item s)

Mapa Computadores
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.1.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
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10.1.2.2. Grau:
Mestre
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
ECTS Obrigatórios / ECTS Optativos /
Acronym Mandatory ECTS
Optional ECTS*

Matemática / Mathematics

MAT

42

0

Física / Physics

FIS

21

0

Ciências Fundamentais da Electrotecnia / Fundamental Sciences of Electrical
Engineering

CFEL

27

0

Ciências da Computação / Computer Sciences

COMP

28.5

6

Automação e Controlo / Automation and Control

AUTC

12

24

Sistemas Digitais e Computadores / Digital Systems and Computers

SDC

43.5

0

Energia / Energy

ENERG

6

24

Telecomunicações / Telecommunications

TEL

6

24

Electrónica, Circuitos e Sensores / Electronics, Circuits and Sensors

ECS

12

6

Sinais, Sistemas e Proc. Sinais / Signals, Systems and Signal Proc.

SSPS

24

6

Geração e Processamento de Imagem / Image Generation and Processing

GPI

12

6

Economia, Gestão e Ciências Sociais / Economy, Management and Social
Sciences

EGCS

12

12

Ciências e Tecnologias da Engenharia Electrotécnica e de Computadores /
Sciences and Technologies of Electrical and Computer Engineering

CTEEC

30

0

276

108

(13 Item s)

Mapa Energia
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.1.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.1.2.2. Grau:
Mestre
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
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Matemática / Mathematics

MAT

42

0

Física / Physics

FIS

21

0

Ciências Fundamentais da Electrotecnia / Fundamental Sciences of Electrical
Engineering

CFEL

27

0

Ciências da Computação / Computer Sciences

COMP

16.5

18

Automação e Controlo / Automation and Control

AUTC

6

24

Sistemas Digitais e Computadores / Digital Systems and Computers

SDC

19.5

24

Energia / Energy

ENERG

66

24

Telecomunicações / Telecommunications

TEL

6

24

Electrónica, Circuitos e Sensores / Electronics, Circuits and Sensors

ECS

12

6

Geração e Processamento de Imagem / Image Generation and Processing

GPI

0

18

Sinais, Sistemas e Proc. Sinais / Signals, Systems and Signal Proc.

SSPS

18

12

Economia, Gestão e Ciências Sociais / Economy, Management and Social
Sciences

EGCS

12

12

Ciências e Tecnologias da Engenharia Electrotécnica e de Computadores /
Sciences and Technologies of Electrical and Computer Engineering

CTEEC

30

0

276

162

(13 Item s)

Mapa Telecomunicações
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.1.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.1.2.2. Grau:
Mestre
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla /
ECTS Obrigatórios / ECTS Optativos /
Acronym Mandatory ECTS
Optional ECTS*

Matemática / Mathematics

MAT

42

0

Física / Physics

FIS

21

0

Ciências Fundamentais da Electrotecnia / Fundamental Sciences of Electrical
Engineering

CFEL

27

0

Ciências da Computação / Computer Sciences

COMP

16.5

18

Automação e Controlo / Automation and Control

AUTC

6

24

Sistemas Digitais e Computadores / Digital Systems and Computers

SDC

25.5

18

Energia / Energy

ENERG

6

24

Telecomunicações / Telecommunications

TEL

42

24

Electrónica, Circuitos e Sensores / Electronics, Circuits and Sensors

ECS

18

0

Geração e Processamento de Imagem / Image Generation and Processing

GPI

0

18

Sinais, Sistemas e Proc. Sinais / Signals, Systems and Signal Proc.

SSPS

30

0

Economia, Gestão e Ciências Sociais / Economy, Management and Social
Sciences

EGCS

12

12
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Ciências e Tecnologias da Engenharia Electrotécnica e de Computadores /
Sciences and Technologies of Electrical and Computer Engineering

CTEEC

(13 Item s)

30

0

276

138

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações - 1ºano/1ºSem
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation, Computers, Energy, Telecommunication
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1ºano/1ºSem
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

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

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Programação de Computadores /
Computer Programming

COMP

semestral/semester 202.5

T:30; PL:45

7.5

-

Laboratório de Sistemas Digitais /
Digital Systems Laboratory

SDC

semestral/semester 202.5

T:30; PL:45

7.5

-

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

semestral/semester 202.5

T:45; TP:45

7.5

-

Análise Matemática I / Mathematical
Analysis I

semestral/semester 202.5

T:45; TP:45

7.5

-

MAT

(4 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações - 1ºano/2ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
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10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation, Computers, Energy, Telecommunications
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1ºano/2ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Laboratório de Electrotecnica e Circuitos
/ Laboratory of Electrical Engineering
CFEL
and Circuits

semestral/semester 81

TP:15; PL:30

3

-

Estruturas de Dados e Algoritmos / Data
COMP
Structures and Algorithms

semestral/semester 162

T:30; TL:30

6

-

Mecânica e Ondas / Mechanics and
Waves

FIS

semestral/semester 202.5

T:45; TP:45

7.5

-

Sistemas de Microprocessadores /
Microprocessor Systems

SDC

semestral/semester 162

T:30; PL:45

6

-

Análise Matemática II / Mathematical
Analysis II

MAT

semestral/semester 202.5

T:45; TP:45

7.5

-

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações - 2ºano/1ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Autiomation, Computers, Energy, Telecommunications
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ºano/1ºsemestre
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

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

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Circuitos Eléctricos / Electric Circuits

CFEL

semestral/semester 162

TP:60

6

-

Sinais e Sistemas / Signals and
Systems

SSPS

semestral/semester 162

TP:60

6

-

Materiais Eléctricos e Termodinâmica /
Electrical Materials and
FIS
Thermodynamics

semestral/semester 202.5

T:45; TP:30;
PL:15

7.5

-

Análise Matemática III / Mathematical
Analysis

MAT

semestral/semester 202.5

T:45; TP 45

7.5

-

Aplicações Informáticas para
Engenharia / Softw are Applications
for Engineering

COMP

semestral/semester 81

PL:45

3

-

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações - 2ºano/2º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation, Computers, Energy, Telecommunications
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2ºano/2º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Probabilidades e Estatística /
MAT
Probability and Statistics
Processamento de Sinal /
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Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
Working Hours
Contact Hours
ECTS
Observations
(3)
(4)
(5)

semestral/semester 162

T:45; TP:30

6

-

semestral/semester 162

TP:60

6

278/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

Signal Processing
Electromagnetismo /
Electromagnetics

FIS

semestral/semester 162

T:45; TP:30

6

-

Electrónica I / Electronics I

ECS

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Matemática Computacional /
Computational Mathematics

MAT

semestral/semester 162

T:45; TP:30

6

-

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações - 3ºano/1ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation, Computers, Energy, Telecommunications
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3ºano/1ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3th year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto
/
Working Hours / Contact Hours ECTS
Observations
(3)
(4)
(5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Instrumentação e Medidas /
Instrumentation and
Measurements

CFEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Electrotecnia Aplicada / Applied
CFEL
Electrical Engineering

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Controlo / Control

SSPS

semestral/semester 162

T:60

6

-

Ondas e Propagação / Waves
and Propagation

CFEL

semestral/semester 162

T:45; TP:15

6

-

Electrónica II / Electronics II

ECS

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações - 3ºano /2º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
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10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação, Computadores, Energia, Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation, Computers, Energy, Telecommunications
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3ºano /2º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3th year/ 2nd Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Área Científica /
Unidades Curriculares / Curricular
Duração /
Scientific Area
Units
Duration (2)
(1)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Sistemas Operativos / Operative
Systems

SDC

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Automação Industrial / Industrial
Automation

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Redes e Sistemas de
Telecomunicações /
Telecommunications Netw orks and
Systems

TEL

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Redes e Instalações Eléctricas /
Electrical Netw orks and Installations

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Técnicas de Planeamento e Gestão /
Planning and Management Techniques

EGCS

semestral/semester 162

TP:60

6

-

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação - 4ºano/1ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano/1ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/1st semster

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)

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

Duração /
Duration (2)

Sistemas de Tempo real /
SDC
Real Time Systems

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Sensores Inteligentes /
Intelligent Sensors

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Robótica / Robotics

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Controlo Digital / Digital
Control

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Redes de Computadores /
SDC
Computer Netw orks
(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação - 4ºano/2ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano/2ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/ 2nd Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

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

Projecto de Controlo Digital / Digital
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Control Design

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Sistemas Robóticos e Robótica
Móvel / Robotic Systems and Mobile AUTC
Robotics

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Visão por Computador / Computer
Vision

GPI

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Mecatrónica / Mechatronics

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

optativa /
optiona

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação - 5ºano/ 1ºsemertre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5ºano/ 1ºsemertre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year/ 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Horas Trabalho Horas Contacto
/
/ Working
/ Contact Hours ECTS
Observations
Hours (3)
(4)
(5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Criação e Gestão de Empresas /
Enterprise Creation and
Management

ECGS

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Controlo de Qualidade e
Manutenção / Quality Control and
Management

AUTC

semestral/semester 162

TP:60

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

(5 Item s)

www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

282/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automation - 5º ano / 2ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automation
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5º ano / 2ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)

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

Duração /
Duration (2)

Dissertação / Dissertation CTEEC

semestral/semester 810

OT:15

30

-

(1 Item )

Mapa XII – Novo plano de estudos - Automação - Unidades Curriculares Optativas - 4ºano/2ºsemestre e 5ºano
1ºsemester
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Automação - Unidades Curriculares Optativas
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Automation - optional curricular units
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano/2ºsemestre e 5ºano 1ºsemester
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/2nd Semester and 5th year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy
AUTC
Control and Learning

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Inspecção Automática e Visão Artificial /
AUTC
Automatic Inspection and Artificial Vision

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Robótica Médica / Medical Robotics

AUTC

semestral/semester 162

T:37,5; PL:22,5 6

Optativa /
Optional

Simulação e Animação Computacional /
Simulation and Computational Animation

COMP

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Fundamentos de Investigação
Operacional / Foundations of Operational EGCS
Research

semestral/semester 162

TP:60

6

Optativa /
Optional

Aplicações de Accionamentos Eléctricos
ENERG
/ Applications of Electrical Drives

semestral/semester 162

T:45; OT:15

6

Optativa /
Optional

Manutenção de Sistemas
Electromecatrónicos / Maintenance of
Electromecatronic Systems

ENERG

semestral/semester 162

T:60

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Controlo de Energia /
Energy Control Systems

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Interacção Homem-Máquina / ManMachine Interaction

GPI

semestral/semester 162

T:30; OT:30

6

Optativa /
Optional

Propagação na Atmosfera / Atmospheric
TEL
Propagation

semestral/semester 162

T:60

6

Optativa /
Optional

Redes Ópticas / Optical Netw orks

TEL

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Técnicas de Transmissão / Transmission
TEL
Techniques

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Bases de Dados / Data Bases

COMP

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Electrónica para Telecomunicações /
Electronics for Telecommunications

ECS

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Electrónica de Potência / Pow er
Electronics

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Gestão de Energia Eléctrica / Electric
Energy Management

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Máquinas Eléctricas I / Electrical
Machines I

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Planeamento e Produção de
Electricidade / Planning and Production
of Electricity

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL: 30

6

Optatival /
Optional

Projectos de Instalações Eléctricas /
Design of Electrical Installations

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP: 30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Energia Eléctrica I /
Electrical Energy Systems I

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Energia em Ambiente de
Mercado / Energy Systems in Market
Environment

ENERG

semestral/semester 162

T:45; OT:15

6

Optativa /
Optional

Arquitectura de Computadores /
Computer Architecture

SDC

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Processamento Digital de Sinal / Digital
Signal Processing

SSPS

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional
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Teoria da Informação e Codificação /
Information Theory and Coding

SSPS

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Antenas / Antennas

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Fundamentos de Sistemas de
Comunicação / Foundations of
Communication Systems

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Controlo Não Destrutivo / Non
Destructive Control

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Compatibilidade Electromagnética /
Electromagnetic Compatibility

ENERG

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Qualidade de Serviço de Energia /
Energy Service Quality

ENERG

semestral/semester 162

T:45;OT:15

6

Optativa /
Optional

Complementos de Investigação
Operacional / Complements of
Operational Research

EGCS

semestral/semester 162

TP:60

6

Optativa /
Optional

Máquinas Eléctricas III /Electrical
Machines III

ENERG

semestral/semester 162

T:60

6

Optativa /
Optional

Tracção Eléctrica / Electrical Traction

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Micro-ondas / Microw aves

TEL

semestral/semester 162

T:45; TP:15

6

Optativa /
Optional

Gestão de Energia em Edifícios e na
Indústria /Energy Management in
Buildings and Industry

ENERG

semestral/semester 162

T:45; S:15

6

Optativa /
Optional

COMP

semestral/semester 162

T:30; TP:15;
PL:15

6

Computação Gráfica / Computer
Graphics

GPI

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

Optativa /
Optional

Projecto de Sistemas Digitais / Digital
Systems Design

SDC

semestral/semester 162

TP:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Técnicas de Alta Tensão e Protecções /
High Voltage Techniques and
ENERG
Protections

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Energia Eléctrica II /
Electrical Energy Systems II

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Introdução aos Accionamentos
Eléctricos / Introduction to Electrical
Drives

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Máquinas Eléctricas II / Electrical
Machines II

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Comunicações Móveis / Mobile
Communications

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

Optativa /
Optional

Comunicação de Áudio e Vídeo / Audio
and Video Communication

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Transmissão Ópticos /
Optical Transmission Systems

TEL

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Teletráfego / Tele-traffic
Systems

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Comunicação Digital / Digital
TEL
Communication Systems

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Engenharia de Softw are / Softw are
Engineering

Optativa /
Optional

Optativa /
Optional

(46 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Computadores - 4ºano / 1ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
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10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano / 1ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year / 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations
(3)
(4)
(5)

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Sistemas de Tempo Real /
Real Time Systems

SDC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Arquitectura de
Computadores / Computer
Architecture

SDC

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Processamento Digital de
Sinal / Digital Signal
Processing

SSPS

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Controlo Digital / Digital Control AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Redes de Computadores /
Computer Netw orks

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

SDC

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Computadores - 4ºano / 2ºSemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano / 2ºSemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Engenharia de Softw are /
Softw are Engineering

COMP

semestral/semester 162

T:30; TP:15; PL:15 6

-

Computação Gráfica /
Computer Graphics

GPI

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

-

Visão por Computador /
Computer Vision

GPI

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Projecto de Sistemas Digitais
SDC
/ Digital Systems Design

semestral/semester 162

TP:30; PL:30

6

-

U. C. Optativa / Optional C.
U.

semestral/semeester 162

-

6

Optativa /
Optional

-

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Computadores - 5ºAno /1ºSemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5ºAno /1ºSemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

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

Criação e Gestão de Empresas /
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Enterprise Creation and
Management

EGCS

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Bases de Dados / Data Bases

COMP

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Computadores - 5ºano / 2º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5ºano / 2º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 2nd Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)

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

Duração /
Duration (2)

Dissertação / Dissertation CTEEC

semestral/semester 810

OT:15

30

-

(1 Item )

Mapa XII – Novo plano de estudos - Computadores - unidades curriculares optativas - 4ºano/2ºsemestre e
5ºano/1ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
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Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Computadores - unidades curriculares optativas
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Computers - optional curricular units
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano/2ºsemestre e 5ºano/1ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/2nd semester and 5th year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Fundamentos de Investigação
Operacional / Foundations of Operational EGCS
Research

seemstral/semestre 162

TP:60

6

Optativa /
Optional

Inspecção Automática e Visão Artificial /
AUTC
Automatic Inspection and Artificial Vision

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Redes Ópticas / Optical Netw orks

TEL

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Robótica Médica / Medical Robotics

AUTC

seemstral/semestre 162

T:37.5; PL:22.5 6

Optativa /
Optional

Aplicações de Accionamentos Eléctricos
ENERG
/ Applications of Electrical Drives

seemstral/semestre 162

T:45; OT:15

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Controlo de Energia /
Energy Control Systems

ENERG

seemstral/semestre 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Manutenção de Sistemas
Electromecatrónicos / Maintenance of
Electromecatronic Systems

ENERG

seemstral/semestre 162

T:60

6

Optativa /
Optional

Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy
AUTC
Control and Learning

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Interacção Homem-Máquina / ManMachine Interaction

GPI

seemstral/semestre 162

T:30; OT:30

6

Optativa /
Optional

Propagação na Atmosfera / Atmospheric
TEL
Propagation

seemstral/semestre 162

T:60

6

Optativa /
Optional

Simulação e Animação Computacional /
Simulation and Computational Animation

seemstral/semestre 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Técnicas de Transmissão / Transmission
TEL
Techniques

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Sensores Inteligentes / Intelligent
Sensors

AUTC

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Robótica / Robotics

AUTC

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Controlo de Qualidade e Manutenção /
Quality Control and Maintenance

AUTC

seemstral/semestre 162

TP:60

6

Optativa /
Optional

Electrónica para Telecomunicações /
Electronics for Telecommunications

ECS

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Planeamento e Produção de
Electricidade / Planning and Production
of Electricity

ENERG

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

ENERG

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Gestão de Energia Eléctrica / Electric
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Energy Management

Optional

Sistemas de Energia Eléctrica I /
Electrical Energy Systems I

ENERG

seemstral/semestre 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Electrónica de Potência / Pow er
Electronics

ENERG

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Máquinas Eléctricas I / Electrical
Machines I

ENERG

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Projectos de Instalações Eléctricas /
Design of Electrical Installations

ENERG

seemstral/semestre 162

T:30; OT:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Energia em Ambiente de
Mercado / Energy Systems in Market
Environment

ENERG

seemstral/semestre 162

T:45; OT:15

6

Optativa /
Optional

Teoria da Informação e Codificação /
Information Theory and Coding

SSPS

seemstral/semestre 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Fundamentos de Sistemas de
Comunicação / Foundations of
Communication Systems

TEL

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Antenas / Antenna

TEL

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Processamento Avançado de Vídeo /
Advanced Video Processing

GPI

seemstral/semestre 162

T:45; PL:30

6

Optativa /
Optional

Controlo Não Destrutivo / Non
Destructive Control

AUTC

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Compatibilidade Electromagnética /
Electromagnetic Compatibility

ENERG

seemstral/semestre 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Complementos de Investigação
Operacional / Complements of
Operational Research

EGC

seemstral/semestre 162

TP:60

6

Optativa /
Optional

Máquinas Eléctricas III / Electrical
Machines III

ENERG

seemstral/semestre 162

T:60

6

Optativa /
Optional

Tracção Eléctrica / Electrical Traction

ENERG

seemstral/semestre 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Qualidade de Serviço de Energia /
Energy Service Quality

ENERG

seemstral/semestre 162

T:45; OT:15

6

Optativa /
Optional

Micro-ondas / Microw aves

TEL

seemstral/semestre 162

T:45; TP:15

6

Optativa /
Optional

Comunicações Móveis / Mobile
Communications

TEL

seemstral/semestre 162

T:45; PL:30

6

Optativa /
Optional

Gestão de Energia em Edifícios e na
Indústria /Energy Management in
Buildings and Industry

ENERG

seemstral/semestre 162

T:45; S:15

6

Optativa /
Optional

Projecto de Controlo Digital / Digital
Control Design

AUTC

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30


6

Optativa /
Optional

Sistemas Robóticos e Robótica Móvel /
Robotic Systems and Mobile Robotics

AUTC

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Mecatrónica / Mechatronics

AUTC

seemstral/semestre 162

TP:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Técnicas de Alta Tensão e Protecções /
High Voltage Techniques and
ENERG
Protections

seemstral/semestre 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Energia Eléctrica II /
Electrical Energy Systems II

ENERG

seemstral/semestre 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Introdução aos Accionamentos
Eléctricos / Introduction to Electrical
Drives

ENERG

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Máquinas Eléctricas II / Electrical
Machines II

ENERG

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Comunicação de Áudio e Vídeo / Audio
and Video Communication

TEL

seemstral/semestre 162

T:45; PL:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Transmissão Ópticos /
Optical Transmission Systems

TEL

seemstral/semestre 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional
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Sistemas de Teletráfego / Tele-traffic
Systems

TEL

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Comunicação Digital / Digital
TEL
Communication Systems

seemstral/semestre 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

(47 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Energia - 4ºAno / 1ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºAno / 1ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 1st Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

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

Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Planeamento e Produção de
Electricidade / Planning and
Production of Electricity

ENERG

Semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Gestão de Energia Eléctrica / Electric
ENERG
Energy Management

Semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Sistemas de Energia Eléctrica I /
Electrical Energy Systems I

ENERG

Semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Electrónica de Potência / Pow er
Electronics

ENERG

Semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Máquinas Eléctricas I / Electrical
Machines I

ENERG

Semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Energia - 4ºano / 2ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

291/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano / 2ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 2th Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

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

Técnicas de Alta Tensão e
Protecções / High Voltage Techniques ENERG
and Protections

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Sistemas de Energia Eléctrica II /
Electrical Energy Systems II

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Introdução aos Accionamentos
Eléctricos / Introduction to Electrical
Drives

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Máquinas Eléctricas II / Electrical
Machines II

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Energia - 5ºano / 1ºSemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy
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10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5ºano / 1ºSemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th Year / 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

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

Projectos de Instalações Eléctricas
ENERG
/ Design of Electrical Installations

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Criação e Gestão de Empresas /
Enterprise Creation and
Management

EGCS

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Energia - 5ºano / 2ºSemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energy
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5ºano / 2ºSemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 2nd Semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)
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(5)
Dissertação / Dissertation CTEEC

semestral/semester 810

OT:15

30

-

(1 Item )

Mapa XII – Novo plano de estudos - Energia - Unidades curriculares optativas - 4ºano/2ºsemestre e
5ºano/1ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Energia - Unidades curriculares optativas
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Energia - Optional curricular units
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano/2ºsemestre e 5ºano/1ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year/2nd semester and 5th year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Inspecção Automática e Visão Artificial /
AUTC
Automatic Inspection and Artificial Vision

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Robótica Médica / Medical Robotics

AUTC

semestral/semester 162

T:37.5; PL:22.5 6

Optativas /
Optional

Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy
AUTC
Control and Learning

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Simulação e Animação Computacional /
Simulation and Computational Animation

COMP

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativas /
Optional

Fundamentos de Investigação
Operacional / Foundations of Operational EGCS
Research

semestral/semester 162

TP:60

6

Optativas /
Optional

Aplicações de Accionamentos Eléctricos
ENERG
/ Applications of Electrical Drives

semestral/semester 162

T:45; OT:15

6

Optativas /
Optional

Sistemas de Controlo de Energia /
Energy Control Systems

ENERG

semestral/semester 162

T:30;TP:30

6

Optativas /
Optional

Manutenção de Sistemas
Electromecatrónicos / Maintenance of
Electromecatronic Systems

ENERG

semestral/semester 162

T60

6

Optativas /
Optional

Interacção Homem-Máquina / ManMachine Interaction

GPI

semestral/semester 162

T:30; OT:30

6

Optativas /
Optional
Optativas /
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Redes Ópticas / Optical Netw orks

TEL

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optional

Propagação na Atmosfera / Atmospheric
TEL
Propagation

semestral/semester 162

T:60

6

Optativas /
Optional

Técnicas de Transmissão / Transmission
TEL
Techniques

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Controlo de Qualidade e Manutenção /
Quality Control and Maintenance

AUTC

semestral/semester 162

T:60

6

Optativas /
Optional

Controlo Digital / Digital Control

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Robótica / Robotics

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Sensores Inteligentes / Intelligent
Sensors

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Bases de Dados / Data Bases

COMP

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Electrónica para Telecomunicações /
Electronics for Telecommunications

ECS

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativas /
Optional

Sistemas de Energia em Ambiente de
Mercado / Energy Systems in Market
Environment

ENERG

semestral/semester 162

T:45; OT:15

6

Optativas /
Optional

Arquitectura de Computadores /
Computer Architecture

SDC

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativas /
Optional

Redes de Computadores / Computer
Netw orks

SDC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Sistemas de Tempo Real / Real Time
Systems

SDC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Processamento Digital de Sinal / SSPS
Digital Signal Processing

SSPS

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Teoria da Informação e Codificação /
Information Theory and Coding

SSPS

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativas /
Optional

Antenas / Antennas

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativas /
Optional

Fundamentos de Sistemas de
Comunicação / Foundations of TEL
Communication Systems

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativas /
Optional

Controlo Não Destrutivo / Non
Destructive Contro

AUTC

semestral/semester 162

6

Optativas /
Optional

Compatibilidade Electromagnética /
Electromagnetic Compatibility

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativas /
Optional

Complementos de Investigação
Operacional / Complements of
Operational Research

EGCS

semestral/semester 162

TP:60

6

Optativas /
Optional

Máquinas Eléctricas III / Electrical
Machines III

ENERG

semestral/semester 162

T:60

6

Optativas /
Optional

Tracção Eléctrica / Electrical Traction

ENERG

semestral/semester 162

T30; TP:30

6

Optativas /
Optional

Qualidade de Serviço de Energia /
Energy Service Quality

ENERG

semestral/semester 162

T:45; OT:15

6

Optativas /
Optional

Micro-ondas / Microw aves

TEL

semestral/semester 162

T:45; TP:15

6

Optativas /
Optional

Comunicações Móveis / Mobile
Communications

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

Optativas /
Optional

Gestão de Energia em Edifícios e na
Indústria /Energy Management in
Buildings and Industry

ENERG

semestral/semester 162

T:45; S:15

6

Optativas /
Optional

Projecto de Controlo Digital / Digital
Control Design

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Sistemas Robóticos e Robótica Móvel /
Robotic Systems and Mobile Robotics

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Visão por Computador / Computer Vision GPI
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Mecatrónica / Mechatronics

AUTC

semestral/semester 162

TP:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Engenharia de Softw are / Softw are
Engineering

COMP

semestral/semester 162

T:30; TP:15;
PL:15

6

Optativas /
Optional

Computação Gráfica / Computer
Graphics

GPI

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

Optativas /
Optional

Projecto de Sistemas Digitais / Digital
Systems Design

SDC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Comunicação de Áudio e Vídeo / Audio
and Video Communication

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

Optativas /
Optional

Sistemas de Transmissão Ópticos /
Optical Transmission Systems

TEL

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativas /
Optional

Sistemas de Teletráfego / Tele-traffic
Systems

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativas /
Optional

Sistemas de Comunicação Digital / Digital
TEL
Communication Systems

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativas /
Optional

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

(46 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Telecomunicações - 4ºano/1ºsemester
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano/1ºsemester
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th Year / 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Área Científica /
Unidades Curriculares / Curricular
Duração /
Scientific Area
Units
Duration (2)
(1)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Fundamentos de Sistemas de
Comunicação / Foundations of
Communication Systems

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Antenas / Antennas

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Teoria da Informação e Codificação /
Information Theory and Coding

SSPS

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Processamento Digital de Sinal / Digital
SSPS
Signal Processing

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-
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Redes de Computadores / Computer
Netw orks

SDC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Telecomunicações - 4ºAno/2ºSemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºAno/2ºSemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

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

Comunicação de Áudio e Vídeo /
TEL
Audio and Video Communication

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

-

Sistemas de Transmissão
Ópticos / Optical Transmission
Systems

TEL

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

Sistemas de Teletráfego / Teletraffic Systems

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

Sistemas de Comunicação Digital
TEL
/ Digital Communication Systems

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

-

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Telecomunicações - 5ºano / 1ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
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10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5ºano / 1ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

Criação e Gestão de Empresas /
Enterprise Creation and
Management

EGCS

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

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

-

Electrónica para Telecomunicações
/ Electronics for
ECS
Telecommunications

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

-

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

U. C. Optativa / Optional C. U.

-

semestral/semester 162

-

6

Optativa /
Optional

(5 Item s)

Mapa XII – Novo plano de estudos - Telecomunicações - 5ºano / 2ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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5ºano / 2ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5th year / 2nd semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)

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

Duração /
Duration (2)

Dissertação / Dissertation CTEEC

semestral/semester 810

OT:15

30

-

(1 Item )

Mapa XII – Novo plano de estudos - Telecomunicações - unidades curriculares optativas - 4ºano/2ºsemestre e
5ºano/1ºsemestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES
10.2.1. Study Cycle:
Electrical and Computer Engineering
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
Telecomunicações - unidades curriculares optativas
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
Telecommunications - optional curricular units
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4ºano/2ºsemestre e 5ºano/1ºsemestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year / 2nd semester and 5th year / 1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

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

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Observações
/
ECTS
Observations
(5)

Inspecção Automática e Visão Artificial /
AUTC
Automatic Inspection and Artificial Vision

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Robótica Médica / Medical Robotics

AUTC

semestral/semester 162

T37.5; PL:22.5 6

Optativa /
Optional

Controlo Difuso e Aprendizagem / Fuzzy
AUTC
Control and Learning

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Simulação e Animação Computacional /
Simulation and Computational Animation

COMP

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Fundamentos de Investigação
Operacional / Foundations of Operational EGCS

semestral/semester 162

TP:60

6
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Research

Optional

Aplicações de Accionamentos Eléctricos
ENERG
/ Applications of Electrical Drives

semestral/semester 162

T:45; OT:15

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Controlo de Energia /
Energy Control Systems

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Manutenção de Sistemas
Electromecatrónicos / Maintenance of
Electromecatronic Systems

ENERG

semestral/semester 162

T:60

6

Optativa /
Optional

Interacção Homem-Máquina / ManMachine Interaction

GPI

semestral/semester 162

T:30; OT:30

6

Optativa /
Optional

Redes Ópticas / Optical Netw orks

TEL

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Propagação na Atmosfera / Atmospheric
TEL
Propagation

semestral/semester 162

T:60

6

Optativa /
Optional

Técnicas de Transmissão / Transmission
TEL
Techniques

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Controlo de Qualidade e Manutenção /
Quality Control and Maintenance

AUTC

semestral/semester 162

TP:60

6

Optativa /
Optional

Controlo Digital / Digital Control

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Robótica / Robotics

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Sensores Inteligentes / Intelligent
Sensors

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Bases de Dados / Data Bases

COMP

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Electrónica de Potência / Pow er
Electronics

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Gestão de Energia Eléctrica / Electric
Energy Management

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Máquinas Eléctricas I / Electrical
Machines

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Planeamento e Produção de
Electricidade / Planning and Production
of Electricity

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Projectos de Instalações Eléctricas /
Design of Electrical Installations

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Energia Eléctrica I /
Electrical Energy Systems I

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Energia em Ambiente de
Mercado / Energy Systems in Market
Environment

ENERG

semestral/semester 162

T:45; OT:15

6

Optativa /
Optional

Arquitectura de Computadores /
Computer Architecture

SDC

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Tempo Real / Real Time
Systems

SDC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Processamento Avançado de Vídeo /
Advanced Video Processing

GPI

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

Optativa /
Optional

Controlo Não Destrutivo / Non
Destructive Control

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Complementos de Investigação
Operacional / Complements of
Operational Research

EGCS

semestral/semester 162

TP:60

6

Optativa /
Optional

Compatibilidade Electromagnética /
Electromagnetic Compatibility

ENERG

semestral/semester 162

T30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Máquinas Eléctricas III / Electrical
Machines III

ENERG

semestral/semester 162

T:60

6

Optativa /
Optional

Tracção Eléctrica / Electrical Traction

ENERG

semestral/semester 162

T:30;TP:30

6

Optativa /
Optional

Qualidade de Serviço de Energia /
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Energy Service Quality

ENERG

semestral/semester 162

T:45; OT:15

6

Optional

Gestão de Energia em Edifícios e na
Indústria /Energy Management in
Buildings and Industry

ENERG

semestral/semester 162

T:45; S:15

6

Optativa /
Optional

Micro-ondas / Microw aves

TEL

semestral/semester 162

T:45; TP:15

6

Optativa /
Optional

Comunicações Móveis / Mobile
Communications

TEL

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

Optativa /
Optional

Projecto de Controlo Digital / Digital
Control Design

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas Robóticos e Robótica Móvel /
Robotic Systems and Mobile Robotics

AUTC

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Mecatrónica / Mechatronics

AUTC

semestral/semester 162

TP:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Engenharia de Softw are / Softw are
Engineering

COMP

semestral/semester 162

T:30; TP:15;
PL:15

6

Optativa /
Optional

Técnicas de Alta Tensão e Protecções /
High Voltage Techniques and
ENERG
Protections

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Sistemas de Energia Eléctrica II /
Electrical Energy Systems II

ENERG

semestral/semester 162

T:30; TP:30

6

Optativa /
Optional

Introdução aos Accionamentos
Eléctricos / Introduction to Electrical
Drives

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Máquinas Eléctricas II / Electrical
Machines II

ENERG

semestral/semester 162

T:45; PL:15

6

Optativa /
Optional

Visão por Computador / Computer Vision GPI

semestral/semester 162

T:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

Computação Gráfica / Computer
Graphics

GPI

semestral/semester 162

T:45; PL:30

6

Optativa /
Optional

Projecto de Sistemas Digitais / Digital
Systems Design

SDC

semestral/semester 162

TP:30; PL:30

6

Optativa /
Optional

(47 Item s)

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>
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV - Interacção Homem-Máquina / Human-Machine Interaction
10.4.1.1. Unidade curricular:
Interacção Homem-Máquina / Human-Machine Interaction
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Carvalho Menezes - T:30; OT:30
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Nenhum.
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
None
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC centra-se no problema do desenvolvimento de mecanismos de interacção homem-máquina, bem
como nas filosofias de design de interacção.
No final os alunos deverão:
• ser capazes de avaliar os mecanismos de interacção de um dispositivo ou sistema.
• conhecer os passos necessários para a criação de novos sistemas interactivos.
• distinguir claramente o desenvolvimento de mecanismos de interacção e o design da interacção.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is centred on the problems related with the development o human-machine interaction
mechanisms, as well as on the interaction design philosophies.
In the end the students should:
• be able to evaluate the interaction mechanisms of a given system or device
• know the required steps for the construction of new interactive systems
• distinguish between the development of interaction mechanisms and the interaction design process
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Desenvolvimento histórico das interfaces com o utilizador
Questões de ordem psicológica, fisiológicas e de engenharia
Modos e estilos de interacção
Dispositivos
Especificação e desenho de interfaces
Realização e problemasrelacionados
Avaliação de interfaces
Casos de estudo
10.4.1.5. Syllabus:
Historical evolution of user interfaces
Common interaction questions: psychological, physiologic and engineering related.
Interaction modes and styles
Devices
Interface specification and design
Implementation and related problems Interface evaluation
Study cases.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Estando esta UC inserida num curso de engenharia é natural que os alunos não tenham muita sensibilidade
para as questões relacionadas com factores humanos. Por esta razão este programa adequa-se a colmatar
esta falha.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

302/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

Being this course included in the program of a master in engineering, it is natural that the student do not have
much sensitivity to issues related with human factors. This syllabus tries exactly to bring the students to
perceive the ergonomic-related issues.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, recorrendo a meios audiovisuais, com exposição detalhada dos conceitos, princípios e teorias
fundamentais e com a resolução de exercícios práticos elementaresque concretizem o interesse prático da
matéria e exemplifiquem a sua aplicação a situações reais. Aulas de orientação tutorial onde a elaboração de
projectos e sua discussão leva o aluno a melhor compreender as questões que vão além da área da
engenharia.
A avaliação consiste em duas partes: a primeira que consiste num exame final com peso de 50% e outra
composta por projetos que terá um peso de 50% no resultado final.
10.4.1.7. 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. Tutorial orientation classes, where the development of projects and
their analysis makes the student to better understand the issues that go beyond common engineering.
Evaluation is composed of two parts: the first is a final exam weighting 50% of the final mar, the second is
composed of projects that will weight for the remaining 50%.
10.4.1.8. 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 o desenvolvimento de projectos 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.
10.4.1.8. 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 development of projects, 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.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
Helen Sharp, YvoneRogers, JeniferPreece, InteractionDesign : BeyondHuman-ComputerInteraction, 3rd Edition,
John Wiley& Sons Ltd, 2011

Mapa XIV - Criação e Gestão de Empresas | Company Creation and Management
10.4.1.1. Unidade curricular:
Criação e Gestão de Empresas | Company Creation and Management
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Catarina Simões Seguro - T:30; TP:30
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Nenhum
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
None
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
www. a3es. pt / si/ ipor t al. php/ pr ocess_f or m / pr int ?pr ocessI d=9bd9d865- 8f 6c- 96b4- f 35e- 5076d8d1a0…

303/ 305

20/ 12/ 12

ACEF/ 1213/ 09377 — G uião par a a aut o- avaliação

Motivar e orientar os alunos para a aquisição de competências e saberes de Gestão através do seu
envolvimento, em equipa, em actividades que estimulam o empreendedorismo e os sentidos de organização e
gestão.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To motivate and to guide students to acquire management skills and knowledge through their involvement in
team activities that encourage entrepreneurship and sense of organization and management.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Noções Gerais de Propriedade Industrial
2. Gestão da Inovação
3. Pessoas & Comércio
4. O que é uma empresa
5. Estratégia Empresarial e Definição Estratégica
6. A Análise do Mercado e o Marketing
7. Conceitos de Contabilidade e Fiscalidade Portuguesas
8. Fontes de Financiamento para a criação de empresas
9. Indicadores Financeiros e de Viabilidade.
10. Como Fazer um "Elevator Pitch".
11. O plano de negócios.
10.4.1.5. Syllabus:
1. Basics of Industrial Property
2. Innovation Management
3. People & Commerce
4. What is a company
5. Business Strategy and Strategic Definition
6. The Market Analysis and Marketing
7. Concepts of Portuguese Accounting and Taxation
8. Sources of Financing for start-ups
9. Feasibility and Financial Indicators.
10. How to present an "Elevator Pitch".
11. The business plan.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1 formas de protecção existentes
2 processos de inovação
3 tipos de entidades, direitos e obrigações e os passos legais para a constituição de empresas
4 decisões necessárias atá à constituição das empresas, e definição de “empresa”
5 definição estratégica de uma empresa. Análise do meio envolvente das empresas, bem como o ambiente
interno
6 formas de avaliação e análise do mercado e a composição do marketing mix
7 contabilidade e fiscalidade portuguesas. Interpretação dos documentos contabilísticos e conhecimentos na
área de impostos
8 fontes de financiamento (tradicionais e não tradicionais) para a criação de empresas e/ou financiamento de
projectos, bem como apoios à contratação de recursos humanos
9 rácios para aferir a viabilidade de uma empresa/projecto, e calcular a capacidade financeira dos mesmos
10 informações fulcrais que fazem de um Elevator Pitch de sucesso
11 é desenvolvido ao longo do semestre, sendo a aplicação prática de todos os pontos anteriores
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1: existing forms of protection.
2: innovation processes.
3: types of entities, rights and obligations and legal steps for setting up businesses.
4: decisions necessary to the formation of companies, and the definition of "enterprise."
5: definition of a strategic company. Analysis of the environment of enterprises, as well as the internal
environment.
6: assessment methods and market analysis and composition of the marketing mix.
7: Portuguese accounting and taxation. Interpretation of accounting documents and knowledge in the area of
taxes.
8: funding sources (traditional and nontraditional) for the creation of companies and / or financing of projects and
support the hiring of human resources.
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9: ratios to assess the viability of a company / project, and calculate their financial capacity.
10: key information that make an Elevator Pitch for success.
11: is developed throughout the semester, and the practical application of all previous points.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas com exposição detalhada, recorrendo a meios audiovisuais, dos conceitos associados à
temática empresarial, com resolução de exercícios práticos que consolidem a aprendizagem e se aproximem
das situações reais. Aulas práticas dedicadas à resolução de casos práticos e elaboração do projecto, através
da utilização dos conceitos teóricos, desenvolvendo o espírito crítico para resolução de desafios mais
complexos, sempre aproximados da realidade empresarial.
A avaliação é feita através de duas opções: 1) Avaliação contínua (requer assiduidade nas aulas práticas de
90%): trabalho prático com ponderação de 50%, o elevator pitch do projecto com 15% de ponderação e exame
final com ponderação de 35% da nota; 2) Método tradicional: exame final com peso de 100%.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures with detailed exposition, using visual aids, about concepts linked to the themed business,
with resolution of practical exercises to consolidate learning and to approach to real situations. Practical
sessions dedicated to the resolution of case studies and project planning through the use of theoretical
concepts, developing critical thinking to solve the most complex challenges, always approximate the reality
business.
The evaluation is done through two options: 1) Continuous Assessment (90% assiduity on practical classes
mandatory): business plan with 50% weight on the final note, the elevator pitch of the project with 15% weighting
and final exam weighting 35% of the note; 2) Traditional method: final exam 100 weight%.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A adopção das metodologias preconizadas permitirá aos alunos: adquirir conhecimentos; descobrir métodos
de trabalho a utilizar; assumir comportamentos profissionais; detectar a importância da actividade
desenvolvida no contexto empresarial; aplicar os conhecimentos em situações novas; suscitar uma discussão
permanente nas aulas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adoption of the proposed methodologies will enable students to: acquire knowledge; discover working
methods to be used; take professional behaviors, to detect the importance of activity in a business context;
apply knowledge in new situations, or raise an ongoing discussion in class.
10.4.1.9. Bibliografia principal:
- Costa, HORÁCIO; “Criação e Gestão de Micro-Empresas e Pequenos Negócios”, 9a edição Actualizada, LidelEdições Técnicas, Outubro de 2010. - Martins, ANTÓNIO e outros; “Manual de Gestão Financeira Empresarial”,
Coimbra Editora, Agosto de 2009.
- Lisboa, JOÃO e outros; "Introdução à Gestão de Organizações", 2a Edição, VidaEconómica, Outubro de 2008. Freire, ADRIANO; "Estratégia - Sucesso em Portugal", 1a Edição, Verbo, Março de 2008.
Ao longo do semestre serão fornecidos elementos adicionais que enriquecem significativamente a citada
bibliografia de referência.
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