
NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo 
de estudos

Apresentação do pedido

Perguntas A1 a A4

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Instituto Politécnico De Setúbal

A1.a. Descrição da Instituição de ensino superior / Entidade instituidora
Instituto Politécnico De Setúbal

A2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia De Setúbal

A2.a. Descrição da Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola Superior De Tecnologia De Setúbal

A3. Ciclo de estudos:
Tecnologias de Energia 

A3. Study cycle:
Energy Technologies

A4. Grau:
Licenciado

Perguntas A5 a A10

A5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Termodinâmica Aplicada, Electrotecnia e Sistemas de Potência, Controlo e Processos

A5. Main scientific area of the study cycle:
Applied Thermodynamics, Electrical and Power Systems, Control and Processes

A6.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de 
Março (CNAEF). 

522

A6.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria n.º 256/2005 de 16 de 
Março (CNAEF), se aplicável. 

<sem resposta>

A6.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria n.º 256/2005 de 16 
de Março (CNAEF), se aplicável. 

<sem resposta>

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

A8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006):
3 anos / 6 semestres
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A8. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006):
3 years / 6 semesters

A9. Número de vagas proposto:
40

A10. Condições de acesso e ingresso:
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
07 Física e Química
19 Matemática A
02 Biologia e Geologia
Classificação mínima
Nota de Candidatura: 100 pontos; Prova de Ingresso: 100 pontos
Fórmula de Cálculo
65% Secundário; 35% Provas de Ingresso

A10. Entry Requirements:
Entry Examinations
One of the following tests:
07 Physics and Chemistry
The Mathematics 19
02 Biology and Geology
Minimum classification
Secondary classification: 100 points; Entry Examination: 100 points
Calculation Formula
65% Secondary classification, 35% Entry Examinations

Pergunta A11

Pergunta A11

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

Não

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

A11.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em 
que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches options, profiles, major/minor, or other forms 
of organization of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Ramos/Opções/... (se aplicável): Branches/Options/... (if applicable):

<sem resposta>

A12. Estrutura curricular

Anexo I - 

A12.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias de Energia 

A12.1. Study Cycle:
Energy Technologies
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A12.2. Grau:
Licenciado

A12.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

A12.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A12.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained for the awarding of the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos* / Optional 
ECTS*

Matemática MAT 12 0

Controlo e Processos CP 24 0

Mecânica dos Meios Sólidos MMS 18 0

Ciências Empresariais e 
Comunicação

CEC 6 0

Electrotecnia e Sistemas de Potência ESP 27 0

Electrónica e Telecomunicações ET 6 0

Termodinâmca Aplicada TA 33 0

Tecnologia e Organização Industrial TOI 12 0

Instrumentação e Medida IM 6 0

Várias - 2 34

(10 Items) 146 34

Perguntas A13 e A14

A13. Regime de funcionamento:
Diurno

A13.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A13.1. If other, specify:
<no answer>

A14. Observações:
<sem resposta>

A14. Observations:
<no answer>

Instrução do pedido

1. Formalização do pedido

1.1. Deliberações

Anexo II - Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal

1.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal
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1.1.2. Cópia de acta (ou extrato de acta) ou deliberação deste orgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
1.1.2._LicTE.pdf

1.2. Docente responsável

1.2. Docente responsável pela coordenação da implementação do ciclo de estudos 
A respectiva ficha curricular deve ser apresentada no Anexo V.

Paulo Miguel Marques Fontes

2. Plano de estudos

Anexo III - - 1º ano / 1º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias de Energia 

2.1. Study Cycle:
Energy Technologies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 1st semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Matemática I Mathematics I DMAT Semestral 162 60 TP, 30 PL 6 -

Química / Chemistry DSI-CP Semestral 162 60 TP 6 -

Introdução às Tecnologias da 
Energia / Introduction to 
Energy Technologies

DEM-MMS Semestral 162 45 TP, 45 PL 6 -

Economia e Gestão / 
Economics and Management

SACEC Semestral 162 30 TP, 30 PL 6 -

Mecânica / Mechanics DEM-MMS Semestral 162 45 TP, 30 PL 6 -

(5 Items)

Anexo III - - 1º ano / 2º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias de Energia 

2.1. Study Cycle:
Energy Technologies
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2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 2º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2nd semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Matemática II / Mathematics II DMAT Semestral 162 60 TP, 30 PL 6 -

Electrotecnia I / 
Electrotechnics I

DEE-ESP Semestral 162 45 TP, 30 PL 6 -

Electrónica / Electronics DEE-ET Semestral 162 60 TP, 30 PL 6 -

Equipamentos e Esquemas 
Eléctricos / Electrical Diagrams 
and Equipment

DEE-ESP Semestral 162 30 TP, 30 PL 6 -

Termodinâmica / 
Termodynamics

DEM-TA Semestral 162 45 TP, 30 PL 6 -

(5 Items)

Anexo III - - 2º ano / 1º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias de Energia 

2.1. Study Cycle:
Energy Technologies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 1º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 1st semester
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2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Electrotecnia II / Electrotechnics 
II

DEE-ESP Semestral 162 60 TP, 30 PL 6 -

Mecânica dos Fluídos / Fluid 
Mechanics

DEM-TA Semestral 162 60 TP, 15 PL 6 -

Transferência de Calor e 
Massa / Heat and Mass Transfer

DEM-TA Semestral 162 45 TP, 30 PL 6 -

Análise de Processos 
Tecnológicos / Processes 
Analysis

DSI-CP Semestral 162
22.5 TP, 22.5 
PL, 22.5 PV

6 -

Introdução à Climatização e 
Refrigeração / Introduction to Air 
Conditioning and Refrigeration

DEM-TA Semestral 162 45 TP, 30 PL 6 -

(5 Items)

Anexo III - - 2º ano / 2º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias de Energia 

2.1. Study Cycle:
Energy Technologies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano / 2º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year / 2nd semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Sistemas de Actuação 
Electromecânica / 
Electromechanical Actuation 
Systems

DEE-ESP Semestral 162 45 TP, 30 PL 6 -

Qualidade, Ambiente e 
Segurança / Quality, 
Environment and Safety

DEM-TOI Semestral 162 60 TP 6 -

Materiais / Materials DEM-MMS Semestral 162 30 T, 15 P, 30 L 6 -

Energias Renováveis / 
Renewable Energies

DEM-TA Semestral 162 45 TP, 30 PL 6 -

Controlo Industrial / Industrial 
Control

DSI-CP Semestral 162 60 TP, 30 PL 6 -
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(5 Items)

Anexo III - - 3º ano / 1º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias de Energia 

2.1. Study Cycle:
Energy Technologies

2.2. Grau:
Licenciado

2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 1º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 1st semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Instrumentação e Medida / 
Instrumentation and 
Measurement

DSI-IM Semestral 162 45 TP, 30 PL 6 -

Manutenção / Maintenance DEM-TOI Semestral 162 60 TP 6 -

Tecnologia das Energias 
Renováveis / Renewable 
Energy Technologies

DEM-TA, DEE-
ESP

Semestral 162 30 TP, 30 PL 6 -

Automação / Automation DSI-CP Semestral 162 45 TP, 30 PL 6 -

Opção / Optional
DEM-TA, DEE-
ESP, DSI-CP, 
DEM-MMS

Semestral 162 - 6 optional

(5 Items)

Anexo III - - 3º ano / 2º semestre

2.1. Ciclo de Estudos:
Tecnologias de Energia 

2.1. Study Cycle:
Energy Technologies

2.2. Grau:
Licenciado

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

Page 7 of 95NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

25-09-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a752261f-bdc3-28cc...



<sem resposta>

2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano / 2º semestre

2.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year / 2nd semester

2.5. Plano de Estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1) 

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Estágio
DEM-TA, DEE-ESP, 
DSI-CP, DEM-MMS

Semestral 756 3.75 E 28 -

Seminário
DEM-TA, DEE-ESP, 
DSI-CP, DEM-MMS

Semestral 54 7.5 S 2 -

(2 Items)

3. Descrição e fundamentação dos objectivos

3.1. Dos objectivos do ciclo de estudos

3.1.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos.
O curso de Tecnologias de Energia tem por objectivo a formação de técnicos superiores na área de 
energia com uma sólida formação de base nessa área.
Verifica-se um grande desenvolvimento no sector da energia, em particular nas renováveis, que exige um 
número crescente de profissionais devidamente qualificados e a que o curso procura dar resposta.
Os detentores do curso de Tecnologias de Energia serão responsáveis pela supervisão, orientação e 
coordenação de técnicos ou equipas de técnicos das seguintes áreas:
-instalações eléctricas
-refrigeração e climatização
-sistemas solares (térmicos e fotovoltaicos)
-sistemas eólicos

tendo como funções: 
supervisão, instalação, operação, controlo e manutenção de sistemas de produção de energia, máquinas e 
equipamentos eléctricos, montagem de instalações eléctricas, equipamentos de ar condicionado e 
sistemas de refrigeração e climatização, sistemas solares térmicos e fotovoltaicos, sistemas eólicos, 
sistemas de bioenergia.

3.1.1. Study cycle's generic objectives.
The Energy Technologies course aims at training senior technicians in the field of energy with a solid basic 
training.
There is a great development in the energy sector, particularly in renewables, which requires an increasing 
number of appropriate qualified professionals. This is the course's goal.
Holders of this course will be responsible for the supervision, guidance and coordination of technicians or 
technical teams in the following areas:
-electrical installations
-cooling and air conditioning
-solar (thermal and photovoltaic)
-wind systems

Professional competences:
supervision, installation, operation, control and maintenance of energy production systems, machinery 
and electrical equipment, electrical installations, air-conditioning and refrigeration systems, solar thermal 
and photovoltaic systems, wind and bioenergy systems.

Page 8 of 95NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

25-09-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a752261f-bdc3-28cc...



3.1.2. Objectivos de aprendizagem.
O programa de formação em electricidade respeita à instalação, manutenção, reparação e diagnóstico dos 
problemas técnicos das ligações eléctricas e de outros equipamentos eléctricos. O programa de formação 
em energia respeita à produção de energia e manutenção de redes de distribuição.
O conteúdo do programa abrange: Climatização, Electricidade, Electrotecnia, Energia, Energia hidráulica e 
térmica, Redes de distribuição de energia, Instalações eléctricas, Produção e distribuição de energia, 
Refrigeração.
A estrutura curricular do curso tem por objectivo dar uma formação muito completa a nível de ciências de 
base e ciências de base de engenharia, da área de formação do curso, tendo por objectivo que os alunos 
adquiram um conjunto de competências alargado. Esse conjunto de competências permitirá aos formados 
uma maior polivalência a nível profissional na área da energia, o que lhe permitirá uma maior facilidade de 
adaptação a um mundo em constante evolução neste sector.

3.1.2. Intended learning outcomes.
The training program in electricity relates to installation, maintenance, repair and diagnosis of electrical 
equipment. The training program in energy relates to the production and maintenance of power distribution 
networks.
The program content includes: HVAC, Electricity, Electrical, Energy, Hydro and Thermal power, Electrical 
installations, Refrigeration. 
The aim of the course is to give a complete training at the level of basic sciences, basic engineering 
sciences, and the main special topics of the course, with the objective of granting students with a broad 
set of practical competencies. This will provide students with greater, versatil and wide technical skills in 
the field of energy, conferring a good adaptive capacity in a changing world in the sector.

3.1.3. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição de ensino.
A Licenciatura em Tecnologias de Energia proposta assenta numa área onde existe uma larga 
competência técnica e científica na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal e procura corresponder a 
uma procura crescente de profissionais na área. Pretende-se formar licenciados para uma rápida inserção 
no mercado de trabalho, dispondo de um conjunto de competências que visam a flexibilidade e a 
mobilidade. 
O curso insere-se em áreas de estudo da ESTSetúbal em que existe prática continuada de investigação e 
prestação de serviços.

A Escola Superior de Tecnologia de Setúbal (ESTSetúbal) é uma das 5 escolas de Ensino Superior Público 
do Instituto Politécnico de Setúbal. Aliando qualidade a conhecimento tecnológico e científico, forma 
Licenciados em cursos de Engenharia, desenvolve investigação e, cada vez mais, aposta na formação pós-
graduada e contínua.
Formalmente criada a 26 de Dezembro de 1979, iniciou a sua actividade lectiva em 1988/89, tendo por 
objectivo formar técnicos qualificados de nível superior intermédio, em domínios tecnológicos 
importantes para a região onde se insere.
Presentemente são leccionados na ESTSetúbal 6 cursos de Engenharia (Eng. Mecânica; Eng. 
Electrotécnica e de Computadores; Eng. de Automação, Controlo e Instrumentação; Eng. do Ambiente; 
Eng. Informática e Eng. Biomédica). Todos eles têm a duração de 3 anos. É ainda leccionado o curso de 
Licenciatura em Tecnologia Gestão Industrial com uma duração de 4 anos. São ainda leccionados 5 cursos 
de mestrado.
Os mais de 1500 diplomados em Engenharia que a ESTSetúbal já formou integraram rapidamente o 
mercado de trabalho. Ora inseridos em cargos de chefia ora em quadros superiores e intermédios, são 
hoje profissionais realizados, bem remunerados e preparados para o exercício prático da engenharia seja 
na indústria, nos serviços, no exercício da actividade de investigação ou de docência no ensino superior.

O curso proposto enquadra-se assim nos objectivos definidos para a instituição de ensino bem como na 
sua missão e estratégia. 

3.1.3. Coherence of the defined objectives with the institution's mission and strategy.
Our course proposal in Energy Technologies comprises scientific areas where there are plenty of technical 
and scientific expertise in ESTSetúbal. The course seeks to respond to a growing demand for 
professionals in the energy sector and is intended to train graduates for rapid insertion into the labor 
market, offering a range of practical skills aiming at producing flexible professionals.
The main topics of the course are recognized as having continued practice of applied research at 
ESTSetúbal.

The School of Technology of Setúbal (ESTSetúbal) is one of the five schools of the Polytechnic Institute of 
Setúbal, belonging to the Public Higher Education System. Combining quality with technological and 
scientific knowledge, ESTSetúbal trains graduates in engineering, performs research and development, 
putting a great effort in postgraduate training and continued education of its students.
Formally established on December, 26, 1979, it began his teaching activities in 1988/89, aiming at training 
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qualified professionals in technology areas of great interest for the local economy.
Presently, there are six Engineering courses taught at ESTSetúbal (Mechanical Engineering, Electrical and 
Computer Engineering, Automation, Control and Instrumentation Engineer, Environmental Engineering, 
Computer Engineering and Biomedical Engineering). They all have three year duration. In most of these, 
ESTSetúbal offers Master courses (2 year duration). There is also available a Degree in Industrial 
Management Technology with duration of 4 years.
The more than 1,500 graduates in engineering formed at ESTSetúbal entered rapidly the labor market. 
Many are now placed in leadership positions, performing intermediate to senior job functions. They are 
now accomplished professionals, well-paid and prepared for the challenges posed by industry, services, 
development, research and higher education teaching activities.

The proposed course fits well within the ESTSetúbal mission and strategy, and meets the needs of a world 
requiring new forms of energy and new forms of managing its consumption.

3.2. Adequação ao Projecto Educativo, Científico e Cultural da Instituição

3.2.1. Projecto educativo, científico e cultural da instituição.
Principais objectivos definidos no plano estratégico de desenvolvimento do Instituto Politécnico de 
Setúbal para o período quinquenal 2007-2011:

“1. Afirmação de um projecto educativo que inclua todo o domínio da formação terciária em todas as 
escolas, com predomínio na formação inicial ao nível do 1º ciclo e igualmente ao nível do 2º ciclo, nas 
diferentes áreas científicas e actividades profissionais onde exista competência técnica e científica 
suficiente para tal e que corresponda às necessidades da envolvente.

2. A oferta formativa de nível superior não deve esgotar-se na oferta de cursos de 1º ciclo. Estes cursos, 
embora concebidos para promover uma inserção rápida no mercado de trabalho, no sentido em que 
promovem um conjunto de competências que visam a flexibilidade e a mobilidade, precisam de ser 
complementados com especializações, quer ao nível de pós-graduações curtas, quer ao nível de 2º 
ciclos”, é pertinente a existência de oferta de 2º ciclos no IPS, quer como continuação dos seus 1º ciclos, 
quer ainda como complemento de outros oferecidos em outras instituições.

3. Prática continuada de actividades de investigação e desenvolvimento, optimizando sinergias internas, 
em articulação e colaboração com a comunidade e no âmbito de alianças estratégicas ou Redes de 
Conhecimento.

4. Fortalecimento e eficácia no relacionamento com a comunidade, particularmente ao nível da prestação 
de serviços e da transferência de tecnologia e inovação”.

3.2.1. Institution’s educational, scientific and cultural project.
The main objectives set in the strategic plan for the development of the Polytechnic Institute of Setúbal for 
the five-year period 2007-2011 are:

"1. Consolidation of an educational project involving the entire field of tertiary education in all schools, 
predominantly in the initial training at the 1st cycle and also at the second cycle, in different scientific 
areas and occupations where there is scientific and technical competence sufficient for this purpose and 
which meets the needs of the environment.

2. The higher education offer should not run out in offering courses of a first cycle. These courses, 
although designed to promote a rapid increase in the labor market in the sense that promote a set of 
powers to the flexibility and mobility need to be complemented by expertise, both in terms of post-graduate 
short, both in terms 2nd cycle ", it is pertinent to the existence of an offer to the IPS 2nd cycle, either as a 
continuation of their cycles, or even to complement other offered in other institutions.

3. Continued practice of research and development, optimizing internal synergies, in liaison and 
collaboration with the community and the framework of strategic alliances and Knowledge Networks.

4. And effectiveness in strengthening community relations, particularly at the level of service provision and 
transfer of technology and innovation. "

3.2.2. Demonstração de que os objectivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projecto 
educativo, científico e cultural da instituição.

A Licenciatura em Tecnologias de Energia proposta é um curso de 1º ciclo e assenta numa área onde 
existe uma larga competência técnica e científica na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal 
Procura corresponder a uma procura crescente de profissionais na área e de procura de candidatos ao 

Page 10 of 95NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

25-09-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a752261f-bdc3-28cc...



ensino superior. Pretende-se formar licenciados para uma rápida inserção no mercado de trabalho, 
dispondo de um conjunto de competências que visam a flexibilidade e a mobilidade. 
O curso insere-se numa área em que existe prática continuada de investigação e prestação de serviços ao 
exterior na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal.
Deste modo considera-se que o curso proposto é compatível com o projecto educativo, científico e 
cultural da instituição , definido no plano estratégico de desenvolvimento do IPS para o período 
quinquenal 2007-2011.

3.2.2. Demonstration that the study cycle's objectives are compatible with the institution's educational, 
scientific and cultural project.

The proposed degree in Energy Technologies is a first cycle course and is based in an area where there is 
a large scientific and technical competence in the School of Technology of Setúbal
Search match a growing demand for professionals in the area and looking for candidates to higher 
education. It is intended to train graduates for rapid insertion into the labor market, offering a range of 
powers to the flexibility and mobility.
The course is in an area where the School of Technology of Setúbal is continuing research and providing 
services to the outside of institution. 
Thus it is considered that the proposed course is consistent with the educational, scientific and cultural 
project of the institution, defined in the strategic development plan for the IPS five-year period 2007-2011.

3.3. Unidades Curriculares

Anexo IV - MATEMATICA I

3.3.1. Unidade curricular:
MATEMATICA I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
JOSÉ ANTÓNIO CALDEIRA DUARTE

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
ANABELA DAS NEVES PEREIRA
JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA CARVALHO
PAULA CRISTINA SEQUEIRA PEREIRA

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Proporcionar aos alunos os conhecimentos matemáticos básicos referidos no programa da cadeira e 
necessários à sua formação como licenciados. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with basic mathematical knowledge referred in the curriculum unit programme necessary 
for their training as licensed.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 – Noções Elementares de Lógica Matemática e de Teoria de Conjuntos 
2 – Funções Reais de Variável Real 
3 – Cálculo Diferencial em R 
4 – Cálculo Integral em IR 

3.3.5. Syllabus:
1 - Numeracy Mathematical Logic and Set Theory
2 - Real Functions of Real Variable
3 - Differential Calculus in R
4 - Integral Calculus in IR

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1 - Noções Elementares de Lógica Matemática e de Teoria de Conjuntos 
• Compreender as noções de designação, proposição e leis de De Morgan
• Ser capaz de usar e interpretar a simbologia da Matemática
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• Ser capaz de realizar operações sobre conjuntos
2 - Funções Reais de Variável Real 
• Compreender os conceitos de limite e continuidade de funções reais de variável real
• Compreender e aplicar os teoremas fundamentais de Bolzano e Weierstrass
• Identificar e determinar as funções trigonométricas inversas
3 - Cálculo Diferencial em R 
• Compreender a noção de derivada de uma função real de variável real e interpretar geometrica e 
fisicamente o respectivo conceito
• Aplicar o conceito de derivada a problemas reais
• Compreender a relação entre diferenciabilidade e continuidade
• Compreender e aplicar os teoremas fundamentais de Rolle, Lagrange e Cauchy
• Aplicar estes conceitos e resultados no cálculo de extremos e na representação gráfica de funções
4 - Cálculo Integral em R 
• Compreender a noção de primitiva como operação inversa da derivação
• Ser capaz de identificar e aplicar o método de primitivação a aplicar em cada caso apresentado
• Compreender a noção de integral de Riemann e sua interpretação geométrica
• Compreender e aplicar o teorema fundamental do cálculo integral e a fórmula de Barrow
• Ser capaz de aplicar a noção integral no cálculo de áreas, volumes de sólidos de revolução e 
comprimentos de linha;
• Compreender a noção de integral impróprio 

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1 - Numeracy Mathematical Logic and Set Theory
• Understand the concepts of designation proposal and De Morgan's laws
• Being able to use and interpret the symbolism of mathematics
• Be able to perform operations on sets
2 - Real Functions of Real Variable
• Understand the concepts of limit and continuity of real functions of real variable
• Understand and apply the fundamental theorems of Bolzano and Weierstrass
• Identify and determine the inverse trigonometric functions
3 - Differential Calculus in R
• Understand the notion of derivative of a real function of real variable and interpret its geometry and 
physics concept
• Apply the concept of derivative to real problems
• Understanding the relationship between differentiability and continuity
• Understand and apply the fundamental theorems of Rolle, Lagrange and Cauchy
• Apply these concepts and the extreme results in the calculation and graphing functions
4 - Integral Calculus in R
• Understand the notion of primitive as the shunt inverse operation
• Be able to identify and apply the method of primitives to apply in each case presented
• Understand the definition of Riemann integral and its geometric interpretation
• Understand and apply the fundamental theorem of integral calculus and formula Barrow
• Be able to apply the notion of integral in calculating areas, volumes of solids of revolution and line 
lengths;
• Understand the concept of improper integral

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teórico-práticas são apresentados os conceitos fundamentais dos diferentes assuntos do 
programa da disciplina e a demonstração dos principais resultados sendo também resolvidos exercícios 
que ilustram os tópicos abordados; neste tipo de aulas os alunos deverão adquirir uma visão global dos 
temas e das suas interligações. 
Nas aulas práticas os alunos realizarão, sob a orientação de um docente, uma série de exercícios, o que 
lhes permitirá obter uma compreensão mais aprofundada das matérias tratadas. 
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the Theoretical and practical classes are presented the fundamental concepts of the different subjects of 
the programme of the curriculum unit and the demonstration of the main results also being solved 
exercises that illustrate topics covered; in this type of lessons students should acquire an overview of 
themes and its interconnections. In practical classes, students under the guidance of a teacher will make a 
series of exercises, which will allow them to gain a deeper understanding of the subjects treated. 
Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
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resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas práticas utilizam o método participativo onde os alunos de forma individual e/ou em grupo 
realizarão, sob a orientação de um docente, uma série de exercícios/projectos, o que lhes permitirá obter 
uma compreensão mais aprofundada das matérias tratadas. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The practical classes uses a participatory method where students individually and / or group will perform 
under the guidance of a teacher, a series of exercises / projects, which enable them to obtain a deeper 
understanding of the issues raised.

3.3.9. Bibliografia principal:
-Campos Ferreira, J.; Introdução à Análise Matemática, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987
-Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards; Cálculo – Volume I – 8ª Edição, Mcgraw Hill , 2006
-Campos Ferreira, J.; Elementos De Lógica Matemática e de Teoria de Conjuntos, Dmist, 2001
-(Vários Docentes do Dmat da Estsetúbal); Sebenta de Análise Matemática I, 2007

Anexo IV - QUÍMICA

3.3.1. Unidade curricular:
QUÍMICA

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
SUSANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO PIÇARRA GONÇALVES

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
SÉRGIO MIGUEL FRANCO BIO CORREIA FERNANDES

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Dar ao aluno uma visão ampla dos fundamentos da química no âmbito da sua formação científica de base, 
essenciais à compreensão de matérias como os processos industriais, balanços mássicos e entálpicos, 
corrosão, etc.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Give to the student a broad overview of the fundamentals of chemistry as part of its basic scientific 
training, essential to the understanding of such matters as industrial processes, mass balance sheets and 
enthalpic, corrosion, etc.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 – Estrutura de Átomos e Moléculas (2,5 semanas)

2 – Forças Intermoleculares (1,5 semanas)

3 – Estado Gasoso e Equilíbrio líquido-vapor (1,5 semanas)
vapor, volatilidade; equação de Clausius-Clapeyron. Diagramas de fases, temperatura crítica e ponto triplo. 
4 – Soluções e Cálculos Estequiométricos (1,5 semanas)

3.3.5. Syllabus:
1 - Structure of Atoms and Molecules (2.5 weeks)

2 - Intermolecular Forces (1.5 weeks)

3 - Vapor and liquid-vapor equilibrium (1.5 weeks)
Gaseous state, gas laws (Boyle, Charles, Gay-Lussac) and the ideal gas equation, and partial pressures 
Dalton's law. Real gases and Van der Waals equation. Kinetic theory of gases (brief overview).
Vapor-liquid equilibrium, heat of vaporization, boiling point, vapor pressure, volatility, Clausius-Clapeyron 
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equation. Phase diagrams, critical temperature and the triple point.
4 - Solutions and stoichiometric calculations (1.5 weeks)

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1 - Estrutura de Átomos e Moléculas • prever a geometria de uma molécula e concluir sobre a sua 
polaridade
2 - Forças Intermoleculares 
• relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias (pontos de fusão/ebulição, viscosidade, 
densidade, tensão superficial…) com a sua estrutura molecular (e polaridade)
3 - Estado Gasoso e Equilíbrio líquido-vapor • compreender as propriedades dos gases e vapores
4 - Soluções e Cálculos Estequiométricos • adquirir ‘flexibilidade’ em cálculos envolvendo equações, 
quantidades de matéria, unidades de concentração, conversão de unidades.
5 - Termodinâmica Química e Equilíbrio • compreender o carácter espontâneo e endo/exotérmico de um 
processo, com base nas variações das funções de estado
• dominar os conceitos base necessários à execução de balanços entálpicos (ex. entalpia de reacção, 
capacidades caloríficas)
• prever a influência, num equilíbrio, de uma dada alteração das condições reaccionais (pressão, 
temperatura…)
6 - Equilíbrio Ácido-base • dominar o conceito de pH (e operacionalizá-lo determinando o pH de soluções 
de ácidos e bases fortes e fracos)

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1 - Structure of Atoms and Molecules
• predict the geometry of a molecule and conclude about the polarity
2 - Intermolecular Forces • relate the macroscopic properties of substances (melting / boiling point, 
viscosity, density, surface tension ...) with its molecular structure (and polarity)
3 - Vapor and liquid-vapor equilibrium • understand the properties of gases and vapors
4 - Solutions and stoichiometric calculations • acquire 'flexibility' in calculations involving equations, 
quantities of matter, concentration units, unit conversion.
5 - Chemical Thermodynamics and Equilibrium • understand the spontaneous nature and endo / 
exothermic a process based on changes in state functions
• master the basic concepts necessary for the execution of enthalpy balances (eg, reaction enthalpy, heat 
capacities)
• predict the influence, on a balance of a given change of reactional conditions (pressure, temperature ...)
6 - • Acid-base master the concept of pH (and operationalize it by determining the pH of acids and strong 
bases and weak)

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A exposição da matéria será antecedida, sempre que possível, por pequenas demonstrações 
experimentais (algumas executadas pelos próprios alunos), exemplos do dia-a-dia e da química industrial. 
Procurar-se-á, ainda, levar os alunos a “redescobrir” os resultados teóricos a partir de observações ou 
cálculos por eles executados na própria aula.
Avaliação distribuída com exame final

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The exhibition of curriculum will be preceded, where possible, by small experimental statements (some run 
by the students themselves), examples of daily life and industrial chemistry. Search will also bring 
students to "rediscover" the theoretical results from observations or calculations by they run in their own 
classroom.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
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3.3.9. Bibliografia principal:
-D. Reger, S. Goode, E. Mercer; Química: Princípios e Aplicações, Serviços Educação Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997. Isbn: 972-31-0773-2.
-R. Chang, 8ª Edição; Química, McGraw-Hill, 2005. Isbn: 84-481-4527-5.

Anexo IV - INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DA ENERGIA

3.3.1. Unidade curricular:
INTRODUÇÃO ÀS TECNOLOGIAS DA ENERGIA

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
ROSA MARIA MARQUITO MARAT-MENDES

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
DIOGO COELHO DE CARVALHO MONTALVÃO E SILVA

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
A) MÓDULO DE DESENHO: 
1-HABILITAR OS ALUNOS À CORRECTA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS. 
2-DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA, HABILITANDO O ALUNO PARA 
A CORRECTA LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHOS TÉCNICOS E PARA O USO DE 
FERRAMENTAS DE PROJECTO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (CAD).
B) MÓDULO DE TECNOLOGIA: 
1- INTRODUZIR AS FERRAMENTAS DE SUPORTE À LICENCIATURA EM TECNOLOGIAS DE ENERGIA.
2- INTRODUZIR O CONTEXTO REAL DE TRABALHO ATRAVÉS DE SEMINÁRIOS E VISITAS DE ESTUDO ÀS 
INDÚSTRIAS DA REGIÃO. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
A) Drawing module:
1-ENABLE STUDENTS TO CORRECT READING OF TECHNICAL DRAWINGS.
2-DEVELOPMENT OF GRAPHIC COMMUNICATION SKILLS, ENABLING THE STUDENT FOR THE CORRECT 
READING OF DRAWINGS AND TECHNICAL TOOLS FOR THE USE OF COMPUTER-AIDED DESIGN (CAD).
B) Technology module:
1 - INTRODUCTION OF THE TOOLS TO SUPPORT OF ENERGY TECHNOLOGIES.
2 - Enter the real work environment through seminars and study visits industries in the region.

3.3.5. Conteúdos programáticos:

- Módulo de tecnologia:

1. Evolução da Tecnologia: Da Revolução Industrial às tecnologias actuais; Áreas de Tecnologia: Evolução 
da ciência à aplicação
2. Caracterização dos diversos tipos de processos tecnológicos e industriais; 
3. Tecnologias e instrumentação de controlo e monotorização industrial e ambiental; Sistemas e 
equipamentos.
4. Ferramentas Manuais: ferramentas manuais de uso corrente e seu manuseamento
5. Considerações sobre Organização Industrial: Conceito de empresa, tipos de produção e actividades de 
apoio, conceitos de higiene e segurança no trabalho

- Módulo de desenho
1. Projecções ortogonais
2. Cortes e Secções
3. Desenho assistido por computador (CAD)
4. Familiarização com sistemas CAD 2D. Comandos de desenho 2D. Desenho em perspectiva. Cotagem. 
Breve introdução a sistemas 3D e paramétricos.

3.3.5. Syllabus:
- Module Technology:

1. Evolution of Technology: From Industrial Revolution to today's technologies; Areas of Technology: the 
application of science Evolution
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2. Characterization of different types of industrial and technological processes;
3. Technologies and instrumentation for industrial and environmental AND MONITORING; systems and 
equipment.
4. Hand Tools: hand tools in current use and its handling
5. Considerations for Industrial Organization: Concept of company, types of production and support 
activities, concepts of hygiene and safety at work

- Module design
1. orthogonal projections
2. Cuts and Sections
3. Computer aided design (CAD)
4. Familiarity with 2D CAD systems. 2D drawing commands. Perspective drawing. Dimensions. Brief 
introduction to 3D and parametric systems.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Módulo de Tecnologia
1. Evolução da Tecnologia: Da Revolução Industrial às tecnologias actuais; Áreas de Tecnologia: Evolução 
da ciência à aplicação
2. Caracterização dos diversos tipos de processos tecnológicos e industriais; 
3. Tecnologias e instrumentação de controlo e monotorização industrial e ambiental; Sistemas e 
equipamentos.
4. Ferramentas Manuais: ferramentas manuais de uso corrente e seu manuseamento
5. Considerações sobre Organização Industrial: Conceito de empresa, tipos de produção e actividades de 
apoio, conceitos de higiene e segurança no trabalho
• Ter conhecimentos históricos sobre a evolução da tecnologia, sabendo compreender algumas das 
evoluções mais recentes.
• Compreender a integração das tecnologias nas várias actividades industriais.
• Compreender a organização de uma empresa industrial e as suas regras gerais de funcionamento.
• Conhecer as áreas da tecnologia e distinguir os diferentes domínios de conhecimento.
• Possuir competências para manuseamento de ferramentas manuais.
• Conhecer os sistemas e equipamentos, possibilitando a sua utilização.
• Compreender os processos de conversão de energia para a produção de calor e energia eléctrica com 
bases em energias convencionais e renováveis.
• Compreender os sistemas utilizados em climatização e refrigeração. 
• Compreender os processos de combustão e as suas aplicações em motores e turbinas.
• Estar familiarizado com os cuidados e exigências nas operações de montagem e reparação.
Módulo de Desenho Técnico 
1 - Aspectos Gerias do desenho técnico. • Distinguir entre desenho técnico e desenho artístico;
• Conhecer as principais normas Portuguesas e Internacionais que se aplicam ao desenho técnico.
2 - Projecções ortogonais
• Saber distinguir os vários tipos de projecções existentes;
• Saber ler e interpretar correctamente desenhos técnicos;
• Ter a capacidade para efectuar a representação gráfica de objectos usando projecções ortogonais.
3 - Cortes e Secções • Ter a capacidade para decidir sobre a necessidade de recorrer a cortes e secções;
• Saber efectuar correctamente a representação gráfica de cortes e secções, respeitando as 
representações convencionais. 
4 - Perspectivas rápidas

• Distinguir as vantagens e desvantagens existentes entre os vários modos de representação;
• Ter a capacidade de visualização espacial de objectos a partir da sua representação em vistas múltiplas; 
• Saber esboçar correctamente perspectivas à mão livre.
5 - Cotagem
• Saber seleccionar criteriosamente as cotas a inscrever num desenho;
• Saber aplicar as técnicas de cotagem com representações e aplicações diversas, como sejam: vistas 
múltiplas, desenhos de conjunto e perspectivas.
6 - Desenho assistido por computador (CAD)
• Saber desenhar objectos de acordo com as normas em vigor utilizando sistemas CAD – 2D;
• Ser capaz de avaliar as vantagens e desvantagens em se utilizarem sistemas CAD;
• Ter capacidade para progressão futura área de CAD.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
Module Technology
1. Evolution of Technology: From Industrial Revolution to today's technologies; Areas of Technology: the 
application of science Evolution
2. Characterization of different types of industrial and technological processes;
3. Technologies and instrumentation for industrial and environmental AND MONITORING; systems and 
equipment.
4. Hand Tools: hand tools in current use and its handling

Page 16 of 95NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

25-09-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a752261f-bdc3-28cc...



5. Considerations for Industrial Organization: Concept of company, types of production and support 
activities, concepts of hygiene and safety at work
• Have knowledge about the historical evolution of technology, learn to understand some of the latest 
developments.
• Understand the integration of technologies in various industrial activities.
• Understand the organization of an industrial company and its general operating rules.
• Know the areas of technology and distinguish the different fields of knowledge.
• Possess skills for handling tools.
• Know the equipment and systems, allowing its use.
• Understand the processes of energy conversion to produce heat and power with bases in both 
conventional and renewable energies.
• Understand the systems used in air conditioning and refrigeration.
• Understand the processes of combustion and their applications in engines and turbines.
• Be familiar with the care and requirements in assembly and repair.

Module Technical Drawing:
1 - Gerais aspects of technical design. • Distinguish between technical design and artistic design;
• Know the major Portuguese and international standards that apply to the technical design.
2 - Orthogonal Projections
• Distinguish the various types of existing projections;
• Knowing how to read and correctly interpret technical drawings;
• Having the ability to make a graphical representation of objects using orthogonal projections.
3 - Cuts and Sections • Having the ability to decide on the need for cuts and sections;
• Learn to properly perform graphical representation of cuts and sections, subject to the conventional 
representations.
4 - Perspectives fast

• Distinguish the advantages and disadvantages between the various modes of representation;
• Have the ability to view space objects from their representation in multiple views;
• Learn to sketch freehand perspectives correctly.
5 - Dimensioning
• Know the dimensions carefully selected to enroll in a drawing;
• know how to apply the techniques of representation and dimensioning with various applications such as: 
multiple views, assembly drawings and perspectives.
6 - Computer-Aided Design (CAD)
• Learn to draw objects in accordance with the rules in force using CAD - 2D;
• Be able to evaluate the advantages and disadvantages of using CAD systems;
• Ability to future area of   CAD progression.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A) MÓDULO DE DESENHO: 
AULAS LABORATORIAIS EM SALA DE DESENHO, À MÃO LIVRE E EM FERRAMENTA DE CAD.
B) MÓDULO DE TECNOLOGIA: 
1- AULAS PRESENCIAIS TEÓRICOS/PRATICAS DE INTRODUÇÃO ÀS VÁRIAS FERRAMENTAS DE 
ENGENHARIA 
2-SEMINÁRIOS APRESENTADOS POR ESPECIALISTAS E VISITAS DE ESTUDO PRECEDIDAS POR 
SESSÕES INTRODUTÓRIAS.
AVALIAÇÃO DISTRIBUÍDA SEM EXAME FINAL

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
A) Drawing module:
LABORATORY LESSONS IN DRAWING ROOM, FREE HAND AND CAD.
B) Technology module:
1 - Theoretical/Practical Lectures FOR VARIOUS ENGINEERING TOOLS
2-SEMINARS presented by experts and study visits Preceded by introductory sessions.
DISTRIBUTED ASSESSMENT WITHOUT EXAM

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

As aulas teóricas são do tipo expositivo, onde se apresentam os conceitos fundamentais das diferentes 
matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais resultados, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações.
As aulas práticas utilizam o método participativo onde os alunos de forma individual e/ou em grupo 
realizarão, sob a orientação de um docente, uma série de exercícios/projectos, o que lhes permitirá obter 
uma compreensão mais aprofundada das matérias tratadas. 
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3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The lectures are of the exhibition, which presents the fundamental concepts of the different subjects of the 
program together with the demonstration of the main results, claiming that the students acquire an 
overview of themes and their interconnections.
The practical classes uses a participatory method where students individually and / or group will perform 
under the guidance of a teacher, a series of exercises / projects, which enable them to obtain a deeper 
understanding of the issues raised.

3.3.9. Bibliografia principal:
ARLINDO SILVA, CARLOS RIBEIRO, JOÃO DIAS, LUÍS SOUSA; DESENHO TÉCNICO MODERNO, LIDEL, 
2008. ISBN: 972-757-337-1 (POSTERIOR À 4ª ED.)

Anexo IV - ECONOMIA E GESTÃO

3.3.1. Unidade curricular:
ECONOMIA E GESTÃO

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
FERNANDO MANUEL VALENTE

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
MARIA LEONOR ABRANTES PIRES
OLGIERD SWIATKIEWICZ
RUI MANUEL MENDES MANSIDÃO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Compreender a importância da economia e da gestão no sistema económico, produtivo e na sociedade em 
geral; 
Distinguir analiticamente, no seio da empresa, as diferentes componentes da gestão, os seus objectivos 
específicos e modos de funcionamento distintos; 
Conhecer os principais conceitos e técnicas da área de economia e de gestão.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Understand the importance of Economics and management in the economic, productive system and in 
society in General; 
Distinguish analytically within the company, the different components of management, their specific 
objectives and different modes of operation; 
Knowing key concepts and techniques of the area of Economics and management.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Módulo de Economia

1 – Teoria da Produção
2 – Teoria do Consumidor
3 – Mercado
4 – Funções económicas do Estado e política económica
5 – Caracterização da economia portuguesa e europeia
Evolução das principais variáveis macroecnómicas: PIB, taxa de desemprego, taxa de inflação, saldo da 
Balança Comercial, taxas de juro; Ciclos económicos: expansão versus recessão

Módulo de Gestão

1. As organizações e o meio envolvente

1.A gestão, funções e processos
3. Gestão de Marketing

4. Gestão da Produção

5. Gestão Financeira e Investimentos

6. Gestão de Recursos Humanos
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3.3.5. Syllabus:
Economics Module

1 - Production Theory
2 - Consumer Theory
3 - Market
4 - Economic functions of the state and economic policy
5 - Characterization of the Portuguese and European
Macroecnómicas main variables: GDP, unemployment, inflation, balance of trade balance, interest rates, 
economic cycles, expansion versus recession

Management Module

1. The organizations and their surroundings

1.The management functions and processes
3. Marketing Management

4. Production Management

5. Financial Management and Investments

6. Human Resource Management

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1. Teoria da Produção:

• Compreender o problema da escassez de recursos
• Identificar economias de escala e rendimentos de escala
• Identificar e distinguir custos de produção
• Reconhecer a existência de diferentes factores produtivos (inputs)
2. Teoria do Consumidor
• Compreender as escolhas do consumidor
• Reconhecer a existência do consumidor
3. Mercado:
• Compreender as leis da oferta e procura
• Determinar o preço e a quantidade transaccionada no mercado
• Reconhecer as diferenças no comportamento de grandes empresas versus pequenas empresas, 
monopólios vs. diferentes níveis de concorrência
4. Funções económicas do Estado e política económica
• Compreender o contexto macroeconómico dos países/ regiões
• Compreender os ciclos económicos (expansão vs. recessão)
• Compreender o impacto de uma política económica expansionista vs. restritiva sobre a actividade 
económica
• Avaliar o impacto das diferentes formas de intervenção do Estado nos mercados, como, por exemplo, os 
impostos e os subsídios
• Interpretar os principais indicadores de conjuntura económica: PIB, PNB, taxas de juro, taxa de inflação, 
taxa de desemprego

5. Caracterização da economia portuguesa e europeia
• Conhecer a evolução dos principais indicadores de conjuntura económica e do IDH
MÓDULO DE GESTÃO

1. As organizações e o meio envolvente

• Compreender o processo de organização de uma empresa e relação com o meio ambiente
1. A gestão, funções e processos • Definir objectivos de gestão
• Compreender o conceito de planeamento como função de Gestão
• Identificar os vários tipos de estruturas organizacionais
• Compreender o papel dos principais estilos de liderança na organização
• Interpretar a diferença entre os objectivos e os resultados atingidos
3. Gestão de Marketing
• Compreender os conceitos básicos do Marketing
• Identificar os diferentes mercados, o perfil do consumidor ou de grupos decisores/ influenciadores no 
processo de compra
• Identificar os diferentes tipos de concorrência

Page 19 of 95NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

25-09-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a752261f-bdc3-28cc...



• Analisar as políticas de produto, preço, distribuição e comunicação
4. Gestão da Produção
• Identificar as metodologias de controlo e gestão de stocks

5. Gestão Financeira e Investimentos
• Entender o balanço, a demonstração de resultados e algumas das técnicas de análise de investimentos

6. Gestão de Recursos Humanos • Compreender as principais actividades da Gestão de Recursos 
Humanos
• Conhecer os processo de planeamento, recrutamento, selecção, formação e avaliação dos recursos 
humanos

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1. Production Theory:

• Understand the problem of scarcity of resources
• Identify economies of scale and returns to scale
• Identify and distinguish between production costs
• Recognize the existence of different production factors (inputs)
2. Consumer Theory
• Understanding consumer choice
• Recognize the existence of consumer
3. Market:
• Understand the laws of supply and demand
• Determine the price and quantity traded in the market
• Recognize the differences in the behavior of large companies versus small companies, monopolies vs. 
different levels of competition
4. Economic functions of the state and economic policy
• Understanding the macroeconomic environment of the countries / regions
• Understanding of business cycles (expansion vs. Recession)
• Understand the impact of an expansionary economic policy vs. restrictive on economic activity
• Assess the impact of different forms of state intervention in markets, for example, taxes and subsidies
• Interpret the main economic indicators: GDP, GNP, interest rates, inflation, unemployment

5. Characterization of the Portuguese and European
• Understand the evolution of main economic indicators and the HDI
MANAGEMENT MODULE

1. The organizations and their surroundings

• Understand the process of organizing a business and relationship with the environment
1. The management functions and processes • Defining management objectives
• Understand the concept of planning as a function of management
• Identify the various types of organizational structures
• Understand the role of the main styles of leadership in the organization
• Interpret the difference between objectives and results achieved
3. Marketing Management
• Understand the basic concepts of Marketing
• Identify the different markets, consumer profiles or groups of decision makers / influencers in the buying 
process
• Identify the different types of competition
• Review policies of product, price, distribution and communication
4. Production Management
• Identify methods of control and stock management

5. Financial Management and Investments
• Understand the balance sheet, income statement and some of the techniques of investment analysis

6. Human Resource Management • Understand the main activities of Human Resource Management
• Knowing the process of planning, recruitment, selection, training and evaluation of human resources

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Na avaliação de conhecimentos, tanto na parte de Economia como na parte de Gestão, prevê-se duas 
modalidades: a avaliação contínua e a avaliação por exame. 
A avaliação por exame não contempla nenhum elemento de avaliação contínua e destina-se aos alunos 
que desde o princípio optaram por esta modalidade (prescindindo da avaliação contínua), bem como aos 
alunos que querem melhorar a nota obtida na avaliação contínua (negativa ou positiva). 
A avaliação contínua, que pressupõe a frequência e a preparação regular/sistemática do aluno às aulas, 
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compõe-se de três elementos: (1) dois testes realizados na aula (75% da nota final em cada parte), (2) 
resolução/elaboração e apresentação de um caso/trabalho de grupo (20% da nota final em cada parte) e (3) 
Preparação/participação/envolvimento do aluno na discussão da matéria na sala de aula (5% da nota final 
em cada parte). 

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
On the evaluation of knowledge, both at the economy as part of management, provides for two modes: 
continuous evaluation and the assessment by examination. The assessment by examination does not 
include any element of continuous assessment and is intended for students from the beginning opted for 
this modality (apart from the continuous assessment), as well as students who want to improve the note 
obtained in ongoing evaluation (negative or positive). Ongoing evaluation, which presupposes the 
frequency and regular systematic preparation/student-to-school, consists of three elements: (1) two tests 
performed in the classroom (75% of the final note in each part), (2) resolution/preparation and presentation 
of a case/group work (20% of the final note in each part) and (3) Preparation/student 
involvement/participation in the discussion of the matter in the classroom (5% of the final note in each 
part).

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.

3.3.9. Bibliografia principal:
LISBOA, J. E AL.;INTRODUÇÃO À GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, VIDA ECONÓMICA, 2008

TEIXEIRA, S.;GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES, MCGRAW-HILL, 2005

SAMUELSON, P. A. E NORDHAUS, W. D.;ECONOMIA (14ª, 16ª OU 18ª EDIÇÃO), MCGRAW-HILL, 1993/2005

PIRES, A.;MARKETING, VERBO, 1991/95

STONER, J. E FREEMAN, R.;ADMINISTRAÇÃO, PRENTICE-HALL, 1995

SAIAS, L., CARVALHO, R. & AMARAL, M. ;INSTRUMENTOS FUNDAMENTAIS DE GESTÃO FINANCEIRA, 
UNIVERSIDADE CATÓLICA, 1996/98

BARANGER, P., HELFNER, J.P., BRUSLERIE, H., ORSONI, J. & PERETTI, J.M.;GESTÃO, SÍLABO, 1993

COURTOIS, A., BONNEFOIS, C. M. E PILLET, M.;GESTÃO DA PRODUÇÃO, LIDEL, 1997

MARQUES, A. P.;GESTÃO DA PRODUÇÃO, TEXTO, 1998

Anexo IV - MECÂNICA

3.3.1. Unidade curricular:
MECÂNICA

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
CÉLIO GABRIEL FIGUEIREDO PINA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
PAULA LUÍSA CARVALHO GOULÃO CAPELO SILVA
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3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Habilitar os alunos a compreender e a aplicar as leis fundamentais da mecânica newtoniana, 
nomeadamente: 
-aplicar as leis de newton; 
-aplicar metodologia específica para a resolução de problemas; 
-realizar experiências e analisar os resultados obtidos; 
-identificar os desvios aos resultados esperados com sentido crítico.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Enable students to understand and apply the fundamental laws of Newtonian mechanics, in particular:
-apply newton's laws; 
-applied specific methodology for problem solving; 
-perform experiments and analyse the results obtained; 
-identify deviations from expected results critically.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 – Introdução – conceitos, nomenclatura e unidades. Revisões de ferramentas matemáticas 
2 – Estática das partículas 
Forças do plano e forças no espaço 3D: adição de vectores, decomposição das forças.
Equilíbrio de uma partícula.
3 – Corpos rígidos: Sistemas equivalentes de forças 
Momento de uma força em relação a um ponto.
Momento de uma força em relação a um eixo.
Binários.
Sistemas equivalentes de forças.
4 – Equilíbrio de corpos rígidos
Diagrama do corpo livre.
Equilíbrio a 2 dimensões.
Equilíbrio a 3 dimensões.
5 – Geometria de massas
Centróides e centros de gravidade de superfícies e linhas.
Momentos estáticos de superfícies e linhas.
6 – Atrito: leis do atrito seco, coeficientes de atrito
7 - Princípio dos Trabalhos Virtuais 
8 – Cinemática das partículas 
Movimento rectilíneo de partículas.
Movimento curvilíneo de partículas.
9 – Dinâmica das partículas
2ª Lei de Newton
Quantidade de movimento.
Equilíbrio dinâmico.
10 – Trabalho, energia potencial e energia cinética

3.3.5. Syllabus:
1 - Introduction - concepts, nomenclature and units. Reviews of mathematical tools
2 - Statics of particles
Forces and forces of the plane in 3D space: vector addition, decomposition of forces.
Equilibrium of a particle.
3 - Rigid bodies: equivalent systems of forces
Moment of a force about a point.
Moment of a force about an axis.
Binaries.
Equivalent systems of forces.
4 - Equilibrium of rigid bodies
Free body diagram.
Balancing the two dimensions.
Balance the three dimensions.
5 - Geometry of masses
Centroids and centers of gravity and surface lines.
Static moments of surfaces and lines.
6 - Friction, laws of dry friction, friction coefficients
7 - Principle of Virtual Work
8 - Kinematics of particles
Rectilinear motion of particles.
Curvilinear motion of particles.
9 - Dynamics of particles
Newton's 2nd Law
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Momentum.
Dynamic equilibrium.
10 - Work, potential energy and kinetic energy

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1 – Introdução • Tomar conhecimento dos conceitos básicos sobre o que é a Mecânica 
• Conhecimento de unidades: Sistema Internacional e Sistema inglês. 

2 – Estática das partículas • Conhecer o modo como as forças actuam numa partícula e calcular a força 
resultante numa partícula.
• Ser capaz de representar forças no espaço através da sua intensidade e por dois pontos da sua linha de 
acção. Equilíbrio de forças no espaço.
3 – Corpos rígidos: Sistemas equivalentes de forças 
• Conhecer o efeito das forças exercidas sobre um corpo rígido. Saber calcular o momento de uma força 
em relação a um ponto e em relação a um eixo utilizando conhecimentos de álgebra 
• Conhecer igualmente o conceito de binário de duas 
4 – Equilíbrio de corpos rígidos
• Saber traçar o diagrama de corpo livre de corpos rígidos a duas dimensões;
• Estabelecer o equilíbrio a duas dimensões de um corpo rígido e saber identificar quando as reacções são 
estaticamente indeterminadas.
5 – Geometria de massas
• Saber determinar centros geométricos de figuras planas e centros de massas de placas e fios compostos 
• 
6 – Atrito: leis do atrito seco, coeficientes de atrito
• Conhecer as leis de atrito seco e saber determinar os coeficientes de atrito estático e cinético através 
dos ângulos de atrito;

8 – Cinemática das partículas 
• Conhecer e saber estabelecer as equações que permitem determinar as leis de aceleração, velocidade e 
posição de uma partícula em movimento uniforme e uniformemente acelerado. 
• Conhecer as equações de partículas que se movem sobre trajectórias curvas. 
9 – Dinâmica das partículas
• Estabelecer as equações de equilíbrio de movimento de uma partícula utilizando a 2ª lei Newton. 
10 – Trabalho, energia potencial e energia cinética
• Conhecer o conceito de trabalho de uma força e de energia cinética de uma partícula. Saber quantificar a 
energia 
• 

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1 - Introduction • Acknowledge the basics of mechanics that is
• Knowledge of units: English and System International System.

2 - Statics of particles • Understand how the forces acting on a particle and calculate the resulting force on 
a particle.
• Being able to represent forces in space through its intensity and by two points of its course of action. 
Balance of forces in space.
3 - Rigid bodies: equivalent systems of forces
• Know the effect of forces on a rigid body. How to calculate the moment of a force about a point and in 
relation to an axis using knowledge of algebra
• Know also the concept of two binary
4 - Equilibrium of rigid bodies
• Learn to draw the free body diagram of rigid bodies in two dimensions;
• Establish a two-dimensional equilibrium of a rigid body and learn to identify when the reactions are 
statically indeterminate.
5 - Geometry of masses
• Know to determine centers of plane figures and geometric centers of masses composed of plates and 
wires
•
6 - Friction, laws of dry friction, friction coefficients
• Know the laws of dry friction and to determine the coefficients of static friction and kinetic friction 
through the angles;

8 - Kinematics of particles
• Know how to establish the equations for determining the laws of acceleration, velocity and position of a 
particle in uniform motion and uniformly accelerated.
• Know the equations of particles moving on curved trajectories.
9 - Dynamics of particles

Page 23 of 95NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

25-09-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a752261f-bdc3-28cc...



• To establish the equilibrium equations of motion of a particle using the 2nd law Newton.
10 - Work, potential energy and kinetic energy
• Know the concept of a work force and kinetic energy of a particle. Knowing quantify the energy
•

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas: exposição de conceitos e princípios da mecânica dos corpos rígidos seguidos de 
resolução de problemas; 
Aulas de laboratório: realização de experiências com apoio de guias específicos e problemas.
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons: explanatory concepts and principles of the mechanics of rigid bodies 
followed by solving problems;
Laboratory classes: experiments with specific guides and support issues. 
Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
-BEER & JOHNSTON; MECÂNICA VECTORIAL PARA ENGENHEIROS – DINÂMICA, (7ª EDIÇÃO) , MC 
GRAW-HILL
-BEER & JOHNSTON; MECÂNICA VECTORIAL PARA ENGENHEIROS - ESTÁTICA, (7ªEDIÇÃO) , MC GRAW-
HILL

Anexo IV - MATEMÁTICA II

3.3.1. Unidade curricular:
MATEMÁTICA II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
MIGUEL ANGELO PEREIRA BENTO MOREIRA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
PAULA CRISTINA SEQUEIRA PEREIRA
JOSÉ ANTÓNIO CALDEIRA DUARTE
JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA CARVALHO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Facultar aos alunos os conhecimentos matemáticos básicos referidos no programa da disciplina e 
necessários à sua formação como licenciados.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
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Provide students with basic mathematical knowledge referred in the curriculum unit programme necessary 
for their training as licensed.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 – Séries
Sucessões (revisão).
Séries Numéricas: definição e propriedades gerais.
Séries de termos não negativos.
Séries de termos de sinal qualquer.
Séries Absolutamente convergentes.
Séries de Potências: definição e noção de raio de convergência.
Derivação e integração de séries de potências.
Série de Taylor.
2 – Cálculo Diferencial em Rn
Campos escalares e vectoriais. Domínios, representação de superfícies e conjuntos de nível.
Noções topológicas em Rn.
Limites e continuidade de funções.
Derivadas parciais, derivadas dirigidas e diferenciabilidade em campos escalares.
Matriz Jacobiana e diferenciabilidade em campos vectoriais.
Operadores divergência e rotacional.
Derivação da função composta.
Teoremas da função inversa e da função implícita.
Extremos

3.3.5. Syllabus:
1 - Series
Inheritance (review).
Numerical series: definition and general properties.
Series of nonnegative terms.
Series of terms of any sign.
Absolutely convergent series.
Power Series: definition and concept of radius of convergence.
Differentiation and integration of power series.
Taylor series.
2 - Differential calculus in Rn
Scalar and vector fields. Fields, representation of surfaces and level sets.
Topological concepts in Rn.
Limits and continuity of functions.
Partial derivatives, derivatives and differentiability addressed in scalar fields.
Jacobian matrix and differentiability of vector fields.
Divergence and rotational operators.
Derivation of composite function.
Inverse function theorem and implicit function.
extremes

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1 – Séries
Compreender a noção de série numérica
Ser capaz de estudar a convergência de uma série
Compreender o conceito de série de potências
Ser capaz de derivar e integrar uma série de potências
2 – Cálculo Diferencial em Rn
• Definir e descrever uma função de várias variáveis, em particular as funções escalares e vectoriais em R2 
e R3
• Ser capaz de generalizar os conceitos de limite, continuidade e diferenciabilidade de R para Rn, em 
particular interpretar, discutir e calcular estes conceitos em R2 e R3
• Ser capaz de calcular e interpretar os operadores gradiente, divergência e rotacional
• Ser capaz de calcular os extremos de funções escalares

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1 - Series
Understand the notion of numerical series
Being able to study the convergence of a series
Understand the concept of power series
Being able to derive and integrate a power series
2 - Differential calculus in Rn
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• Define and describe a function of several variables, in particular the scalar and vector in R2 and R3
• Be able to generalize the concepts of limit, continuity and differentiability of R to Rn, in particular to 
interpret, discuss and evaluate these concepts in R2 and R3
• Be able to calculate and interpret the gradient operators, divergence and rotational
• Being able to calculate the extremes of scalar functions

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teórico-práticas são apresentados os conceitos fundamentais dos diferentes assuntos do 
programa da disciplina e a demonstração dos principais resultados sendo também resolvidos exercícios 
que ilustram os tópicos abordados; neste tipo de aulas os alunos deverão adquirir uma visão global dos 
temas e das suas interligações. 
Nas aulas práticas os alunos realizarão, sob a orientação de um docente, uma série de exercícios, o que 
lhes permitirá obter uma compreensão mais aprofundada das matérias tratadas.
Avaliação apenas com exame final

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the Theoretical and practical classes are presented the fundamental concepts of the different subjects of 
the programme of the curriculum unit and the demonstration of the main results also being solved 
exercises that illustrate topics covered; in this type of lessons students should acquire an overview of 
themes and its interconnections. In practical classes, students under the guidance of a teacher will make a 
series of exercises, which will allow them to gain a deeper understanding of the subjects treated. 
Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas práticas utilizam o método participativo onde os alunos de forma individual e/ou em grupo 
realizarão, sob a orientação de um docente, uma série de exercícios/projectos, o que lhes permitirá obter 
uma compreensão mais aprofundada das matérias tratadas. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The practical classes uses a participatory method where students individually and / or group will perform 
under the guidance of a teacher, a series of exercises / projects, which enable them to obtain a deeper 
understanding of the issues raised.

3.3.9. Bibliografia principal:
-Apontamentos Editados pelo Departamento de Matemática;
-Azenha, A. E Jerónimo, M.ª, Cálculo Diferencial e Integral em IR e IRN, Mcgraw-Hill, 1995;
-Campos Ferreira, Introdução à Análise Matemática, Fundação Calouste Gulbenkian, 1987;
-Larson, R., Hostetler, R.P. E Edwards, E. Cálculo – Vol. I E Ii-8ª Ed, Mcgraw Hill, 2006.
-Sarrico, C., Análise Matemática, Leituras e Exercícios, Gradiva, 1997;

Anexo IV - ELECTROTECNIA I

3.3.1. Unidade curricular:
ELECTROTECNIA I

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
NATÁLIA MARIA MADEIRA DA SILVA ROSA MARQUES DOS SANTOS

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
PAULO JORGE DA COSTA SANTOS
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3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Estudar a acção dos campos eléctricos e magnéticos. 
Proporcionar aos alunos o conhecimento dos diferentes métodos de análise de circuitos eléctricos em 
corrente contínua. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Study the action of magnetic and electric fields. Provide students with the knowledge of the different 
methods of analysis of DC electric circuits.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
CORRENTE ELÉCTRICA. Electrização. Força electrostática. Lei de Coulomb. Campo eléctrico. Potencial 
eléctrico. Condensadores e baterias. Capacidade. Resistência eléctrica. Lei de Ohm. Efeito de Joule. 
Rendimento. Leis de Kirchhoff. Perigos e aplicações.
II – ELECTROMAGNETISMO. Campo magnético. Materiais magnéticos. Curva de magnetização. Interacção 
corrente eléctrica e campo magnético. Força de Lorentz. Bobines. Auto-indução e indução mútua. Energia 
magnética. Lei geral da indução electromagnética (Faraday). Lei de Lenz. Aplicações.
III – CORRENTE ALTERNADA. Grandezas periódicas. Representação simbólica e fasorial. Valor eficaz. 
Reactâncias. Impedância. Circuitos RL, RC, RLC. Potência e energia. Factor de potência.

3.3.5. Syllabus:
Mains. Electrização. Electrostatic force. Coulomb's law. Electric field. Electric potential. Capacitors and 
batteries. Capacity. Electrical resistance. Ohm's Law. Joule effect. Income. Kirchhoff's Laws. Hazards and 
applications.
II - Electromagnetics. Magnetic field. Magnetic materials. Magnetization curve. Interaction electric current 
and magnetic field. Lorentz force. Coils. Auto-induction and mutual induction. Magnetic energy. General 
law of electromagnetic induction (Faraday). Lenz's Law. Applications.
III - alternating current. Periodic quantities. Symbolic representation and phasor. Rms. Chokes. Impedance. 
RL circuits, RC, RLC. Power and energy. Power factor.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

I – CORRENTE ELÉCTRICA. 
II – ELECTROMAGNETISMO. 
III – CORRENTE ALTERNADA. 
Grandezas periódicas. Representação simbólica e A Electrotecnia, como ciência de base, é uma disciplina 
de suporte do conhecimento das ciências de engenharia.
Os conceitos físicos que lhes estão associados, contribuem de modo fundamental para:

 interpretar, de forma rigorosa, a acção dos campos eléctrico e magnético;
 estruturar a cultura científica dos formandos;
 obter uma visão de conjunto dos fenómenos que o Engenheiro tem de conhecer.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
I - ELECTRIC CURRENT.
II - Electromagnetics.
III - alternating current.
Periodic quantities. The Electrical and symbolic representation, such as basic science is a discipline to 
support the knowledge of engineering sciences.
The physical concepts associated with them, to contribute in a fundamental way:

 interpret accurately, the action of electric and magnetic fields;
 structure the scientific culture of the trainees;
 get an overall view of the phenomena which the engineer has to know.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas/práticas: exposição das matérias teóricas, realizada com a combinação do método 
expositivo com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos. Resolução de problemas de 
aplicação em que se promove a participação activa dos alunos. 
Aulas de laboratório: é seguido o método participativo, embora também sejam utilizados outros métodos 
activos, conforme as situações. Realização de 10 trabalhos laboratoriais com apoio de guias específicos. 
Avaliação distribuída com exame final

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Theoretical/practical lessons: theoretical exposure of the material, performed with the combination of the 
expository method with the interpretative method, calling for the participation of students. Troubleshooting 
application that promotes the active participation of students. Laboratory classes: is followed by the 
participatory method, although other methods are also used assets, as the situations. Realization of 
laboratory works with the support of 10 specific guides. Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
FOLHAS TEÓRICAS DE APOIO ÀS AULAS TEÓRICAS-PRÁTICAS. 
FOLHAS COM COLECÇÃO DE PROBLEMAS DE APOIO ÀS AULAS TEÓRICAS-PRÁTICAS 
N. MARTINS, “INTRODUÇÃO À TEORIA DA ELECTRICIDADE E DO MAGNETISMO”, EDGARD BLUCHER, 
LDA - EDITORA. 
J. O’MALLEY, “ANÁLISE DE CIRCUITOS” - SCHAUM MCGRAW-HILL. 
J. M. DIAS PEREIRA, “MANUAL DE PROBLEMAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS” - MANUAL EDITORA. 
K. B. SANTOS, “ANÁLISE DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS” - MINERVA EDITORA. 
SUSHIL MENDIRATA, " INTRODUÇÃO AO ELECTROMAGNETISMO " - FUNDAÇÃO CALOUSTE 
GULBENKIAN. 
SAKIRU, " ELEMENTS OF ELECTROMAGNETICS" - SAUNDERS COLLEGE PUBLISHING. 

Anexo IV - ELECTRÓNICA

3.3.1. Unidade curricular:
ELECTRÓNICA

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
VÍTOR MANUEL ESTEVES ANTUNES

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
DULCE HELENA PEREIRA COSTA
JORGE MANUEL MARTINS
LUÍS DA CUNHA VERÍSSIMO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
A disciplina electrónica é uma introdução à electrónica analógica, na qual são estudados os componentes 
semiconductores básicos: díodos, transístores de junção bipolar (BJT) e transístores de efeito de campo 
(MOSFET). 
Pretende-se também, de uma forma geral, desenvolver capacidades de análise, projecto e execução de 
alguns circuitos electrónicos de baixa complexidade.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
The electronic curricular unit is an introduction to analog electronics, which are studied basic 
Semiconductor components: diodes, bipolar junction transistors (BJT) and field effect transistors 
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(MOSFET). It is also, generally speaking, developing capacities of analysis, design and execution of some 
electronic circuits of low complexity.

3.3.5. Conteúdos programáticos:

1. Díodo de Junção
Conceito de Semicondutor; semicondutor intrínseco; semicondutor extrínseco. semicondutor tipo N; 
semicondutor tipo P; condução intrínseca; condução extrínseca; junção PN; 
2. Transistor de Junção Bipolar (BJT)
Tipos de transístores de junção bipolar (BJT): BJT NPN, BJT PNP; simbologia dos transístores NPN e PNP; 
sentido convencional das correntes e tensões nos BJT; modos de operação dos transístores: ZAD (Zona 
Activa Directa), ZS (Zona de Saturação), ZC 
3. Transistorores de Efeito de Campo (FET)
Transístor Metal Óxido Semicondutor (MOSFET) canal N; transístor metal óxido semicondutor (MOSFET) 
canal P; curvas características do MOSFET; o MOSFET de enriquecimento e de deplecção; 

3.3.5. Syllabus:
Diode Junction
1. Diode Junction
Concept Semiconductor; intrinsic semiconductor, semiconductor extrinsic. N type semiconductor; P type 
semiconductor; intrinsic conduction, driving extrinsic PN junction;
2. Bipolar Junction Transistor (BJT)
Types of bipolar junction transistors (BJT): BJT NPN, PNP BJT; symbology of NPN and PNP transistors, 
conventional sense of the voltages and currents in the BJT, transistor operation modes: ZAD (Active Zone 
Direct), ZS (Zone of Saturation ), ZC
3. Transistorores Field Effect (FET)
Transistor Metal Oxide Semiconductor (MOSFET) N channel, metal oxide semiconductor transistor 
(MOSFET) Channel P; characteristic curves of the MOSFET, the MOSFET enrichment and depletion;

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1. Díodo de Junção
2. Transistor de Junção Bipolar (BJT)
3. Transistorores de Efeito de Campo (FET)  Saber analisar e calcular os valores das grandezas 
associadas a circuitos eléctricos e electrónicos. 
Conhecer e saber explicar a teoria associada aos campos eléctrico e magnético. 
Saber calcular e analisar os valores associados a circuitos AC com base em álgebra complexa e cálculo 
vectorial. 
Saber o princípio de operação dos diversos dispositivos semicondutores. 
Saber explicar os princípios de operação de circuitos electrónicos analógicos que incluam dispositivos 
semicondutores. 
Saber interpretar e explicar a operação de circuitos digitais. 
Saber projectar e analisar circuitos analógicos e digitais, nomeadamente com o recurso a ferramentas de 
simulação, com base em computadores.
Dominar as técnicas de processamento de sinais.
Saber interpretar e quantificar as incertezas inerentes aos processos de medição de grandezas físicas. 
Saber usar os equipamentos de laboratório para teste, projecto e desenvolvimento de sistemas 
electrónicos.
Saber integrar sistemas modulares, projectando ou desenvolvendo interfaces próprias, com vista à 
resolução de problemas específicos.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1. Diode Junction
2. Bipolar Junction Transistor (BJT)
3. Transistorores Field Effect (FET)  Knowing analyze and calculate the values   for the associated 
electrical and electronic circuits.
Know and explain the theory associated with electric and magnetic fields.
How to calculate and analyze the values   associated with AC circuits based on vector calculus and complex 
algebra.
Knowing the principle of operation of various semiconductor devices.
Able to explain the principles of operation of electronic circuits that include analog semiconductor devices.
Be able to interpret and explain the operation of digital circuits.
Knowing design and analyze analog and digital circuits, particularly with the use of simulation tools based 
on computers.
Mastering the techniques of signal processing.
Be able to interpret and quantify the uncertainties inherent in the process of measuring physical quantities.
Knowing how to use the laboratory equipment for testing, design and development of electronic systems.
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Knowing integrated modular systems, designing or developing their own interfaces, with a view to 
resolving specific problems.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico/práticas: método de exposição e de demonstração interactivo com resolução de exercícios; 
aulas laboratoriais: método experimental aplicado ao desenvolvimento de circuitos e sistemas com base 
nos conhecimentos adquiridos nas aulas teórico/práticas. 
Avaliação distribuída sem exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical/practical lessons: method of exhibition and interactive demonstration with resolution of 
exercises; 
Laboratory classes: experimental method applied to the development of circuits and systems based on the 
knowledge acquired in the theoretical/practical lessons. Distributed evaluation without final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
MANUEL DE MEDEIROS SILVA;INTRODUÇÃO AOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, 
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN. ISBN: 972-31-0696-5

ROBERT BOYLESTAD / LOUIS NASHELSKY;DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS E TEORIA DOS CIRCUITOS. 
ISBN: 85-216-1195-1

MANUEL DE MEDEIROS SILVA;CIRCUITOS COM TRANSISTORES BIPOLARES E MOS, FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN. ISBN: 972-31-0840-2

ADEL SEDRA / KENNETH SMITH;MICROELECTRONICS CIRCUITS, 1998. ISBN: 0-19-511690-9

Anexo IV - EQUIPAMENTOS E ESQUEMAS ELÉCTRICOS

3.3.1. Unidade curricular:
EQUIPAMENTOS E ESQUEMAS ELÉCTRICOS

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
ANTÓNIO EUSÉBIO VELHO ROQUE

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Pretende-se com esta unidade curricular que o aluno aprenda a ler, interpretar e conceber esquemas de 
circuitos eléctricos, assim como, ter conhecimentos básicos de um programa de desenho assistido por 
computador para implementação em computador dos referidos esquemas.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
The purpose of this curriculum unit is that the students learn to read, interpret and design schemes of 
electrical circuits, as well as have a basic knowledge of computer aided design program for computer-
based implementation of such schemes.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1- Materiais condutores e isolantes: características e propriedades.
2- Aparelhagem de comando e manobra (interruptores, comutadores, contactores), protecção (fusíveis, 
disjuntores, relés, interruptores diferenciais). 
3- Esquemas eléctricos: simbologia e normalização, tipos (unifilar e multifilar, de comando e de potência). 
4 - Conceitos e unidades luminotécnicas. Lâmpadas e acessórios.
5 - Desenho Assistido por Computador (CAD): funções básicas para elaboração de esquemas eléctricos.
6 - Execução e montagem de esquemas de iluminação (comutação simples, de escada, inversão, lâmpada 
fluorescente). Traçado de circuitos de iluminação e tomadas em planta.
7 - Montagem de esquemas para força motriz. Arranque e inversão de marcha de motores.

3.3.5. Syllabus:
1 - conducting and insulating materials: characteristics and properties.
2 - Stereo control and maneuvering (switches, contactors), protection (fuses, circuit breakers, relays, 
breakers).
3 - Wiring diagrams, symbols and standards, types (UNIFIL and stranded, control and power).
4 - Concepts and illumination units. Lamps and accessories.
5 - Computer Aided Design (CAD): basic functions for development of electrical schematics.
6 - Implementation and installation of lighting schemes (switching simple ladder, inversion, fluorescent 
lamp). Track lighting circuits and taken into the plant.
7 - Assembly of schematics for driving force. Starting and reversing engines.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1. Aparelhagem de comando, manobra e protecção
2. Aparelhos de iluminação • Conhecimento de materiais, equipamentos e esquemas de instalações 
eléctricas de baixa tensão. Montagem e verificação do funcionamento das instalações.
3. Desenho Assistido por Computador • Elaboração dos esquemas, através de desenho assistido por 
computador. 
• Capacidade de realização de uma aplicação industrial de pequena dimensão.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1. Stereo control, maneuver and protection
2. Light fixtures • Knowledge of materials, equipment and schemes for low-voltage electrical installations. 
Mount and verify the operation of the facility.
3. Computer Aided Design • Development of schemes through computer aided design.
• Ability to conduct a small-scale industrial application.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Laboratoriais: Método de exposição activo, de demonstração interactivo e experimental aplicado à 
leitura, interpretação e concepção de esquemas de circuitos eléctricos, assim como, ao conhecimento de 
um programa de desenho assistido por computador.
Avaliação distribuída com exame final

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Laboratory classes: exposure Method, interactive demonstration and experimental applied to reading, 
interpretation and design of electrical circuit diagrams, as well as to knowledge of a program of computer 
aided design. Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
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alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
ANTÓNIO ROQUE; FOLHAS DE APOIO À UNIDADE CURRICULAR , 2008-2009.

DESENHO DE ESQUEMAS ELÉCTRICOS - F.SILVA; A.ROSEIRA - PORTO EDITORA - AGOSTO 1984.

ESQUEMATECA / TECNOCLOGIAS DO CONTROLO INDUSTRIAL - COLECÇÃO TÉCNCIA TELEMECANIQUE 
- EDITIONS CITEF - DEZEMBRO 1994.

Anexo IV - TERMODINÂMICA

3.3.1. Unidade curricular:
TERMODINÂMICA

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FERNANDES

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
ALEXANDRE MIGUEL CORDEIRO MAGRINHO
LUÍS MANUEL RODRIGUES COELHO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se o domínio de conhecimentos fundamentais em termodinâmica, como sejam: terminologia na 
área da termodinâmica, propriedades de substâncias puras, simples e compressíveis, primeira lei da 
termodinâmica aplicada a sistemas fechados e a sistemas abertos; segunda lei da termodinâmica e 
entropia.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Fundamental knowledge in thermodynamics, such as: terminology in the area of thermodynamics, 
properties of pure substances, simple and compressible, first law of thermodynamics applied to closed 
systems and open systems; second law of thermodynamics and entropy.

3.3.5. Conteúdos programáticos:

1 – Revisões sobre Grandezas e Unidades Físicas. 
Grandezas e Unidades do Sistema Internacional. 
2 – Conceitos e definições introdutórias em Termodinâmica. 
3 – Propriedades de Substâncias Puras, simples e compressíveis. 
4 – Primeira Lei da Termodinâmica. 
5 – Segunda Lei da Termodinâmica. 
6 – Entropia.

3.3.5. Syllabus:
1 - Reviews on Physical Quantities and Units.
Quantities and units International System.
2 - Concepts and definitions in introductory thermodynamics.
3 - Properties of Pure Substances, simple and compressible.
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4 - First Law of Thermodynamics.
5 - Second Law of Thermodynamics.
6 - Entropy.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Grandezas e Unidades Físicas. Conceitos e definições introdutórias em Termodinâmica. Propriedades de 
Substâncias Puras, Simples e Compressíveis, Primeira Lei da Termodinâmica Aplicada a Sistemas 
Fechados e a Sistemas Abertos; Segunda Lei da Termodinâmica e Entropia. • Explicar as bases da 
termodinâmica
• Efectuar balanços de massa, energia e determinar o rendimento dos sistemas térmicos
• Explicar um processo e um sistema de transformação de energia.
• Explicar os princípios de funcionamento de uma central de produção de energia.
• Criar modelos para a resolução de problemas; identificar no ambiente que o rodeia os fenómenos físicos 
relacionados com a termodinâmica; realizar cálculos em diversos sistemas de unidades; consultar tabelas 
e realizar interpolações, consultar bibliografia variada na mediateca ou em outras fontes de informação, 
trabalhar em grupo, produzir relatórios e defendê-los oralmente perante uma assistência.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
Physical Quantities and Units. Concepts and definitions in introductory thermodynamics. Properties of 
Pure Substances, Simple and compressible, First Law of Thermodynamics Applied to closed systems, and 
Open Systems, Second Law of Thermodynamics and Entropy. • Explain the basics of thermodynamics
• Perform mass balances, energy and determine the efficiency of thermal systems
• Explain a process and a system of energy transformation.
• Explain the principles of operation of a central production of energy.
• Create models to solve problems, identify the environment that surrounds the physical phenomena 
related to thermodynamics; perform calculations on various systems of units, see tables and make 
interpolations, see bibliography in diverse media library or other sources of information, work group, 
produce reports and defend them orally before an audience.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas-práticas: exposição da matéria, apresentação de vídeos ilustrativos, resolução de 
exercícios e avaliação contínua. 
Aulas de laboratório: experiências para a compreensão de fenómenos físicos. 
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classroom-practices: exposure of matter, presentation of illustrative videos and exercises, resolution of 
ongoing evaluation. 
Laboratory classes: experiences for understanding of physical phenomena. 
Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
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YUNUS A. ÇENGEL E MICHAEL A. BOLES; TERMODINÂMICA, 5ª ED, MCGRAWHILL, 2007. ISBN: 85-86804-
66-5.

GUILHERME DE ALMEIDA; SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI) GRANDEZAS E UNIDADES 
FÍSICAS TERMINOLOGIA, SÍMBOLOS E RECOMENDAÇÕES, PLÁTANO EDITORA.

Anexo IV - ELECTROTECNIA II

3.3.1. Unidade curricular:
ELECTROTECNIA II

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
NATÁLIA MARIA MADEIRA DA SILVA ROSA MARQUES DOS SANTOS

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
DULCE HELENA PEREIRA COSTA
PAULO JORGE DA COSTA SANTOS

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
- Circuitos eléctricos em corrente alternada, em regime estacionário; 
- metodologias de análise de circuitos em corrente alternada; 
- sistemas trifásicos; 
- comportamento dos circuitos eléctricos em regime transitório.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
-Alternating electrical Circuits, in stationary regime; 
-methodologies of AC circuit analysis; 
-three-phase systems; 
-behaviour of electrical circuits in the transitional arrangements.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I – CIRCUITOS MAGNÉTICOS. Campo magnético e movimento de cargas. Lei de Biot-Savart. Lei de 
Hopkinson. Lei de Ampère ou da corrente total. Circuito magnético com íman permanente. Aplicações.
II – CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA E DE CORRENTE ALTERNADA. Leis de Kirchhoff. Método das 
correntes de malhas independentes. Método da tensão nos nós. Teorema da sobreposição. Teoremas de 
Thévenin e Norton. Máxima transferência de potência. Associações RLC. Compensação do factor de 
potência. Ressonâncias. Factor Q
Sistemas trifásicos. Cargas em estrela e em triângulo, equilibradas e desequilibradas. Potência e energia. 
Diagramas fasoriais. Aplicações.
III - TRANSITÓRIOS EM CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Circuitos RL, RC, RLC. Resposta no tempo. Regime livre 
e forçado.

3.3.5. Syllabus:
I - magnetic circuit. Magnetic field and movement of cargo. Biot-Savart. Law Hopkinson. Ampere's law or 
the total current. Magnetic circuit with permanent magnet. Applications.
II - DC circuits and AC. Kirchhoff's Laws. Mesh current method independent. Method of stress on us. 
Superposition theorem. Thevenin and Norton theorems. Maximum power transfer. Associations RLC. 
Power factor compensation. Resonances. Q factor
Three-phase systems. Loads star and triangle, balanced and unbalanced. Power and energy. Phasor 
diagrams. Applications.
III - Transients in electrical circuits. RL circuits, RC, RLC. Response time. Free and forced regime.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

I – CIRCUITOS MAGNÉTICOS. Campo magnético e movimento de cargas. Lei de Biot-Savart. Lei de 
Hopkinson. Lei de Ampère ou da corrente total. Circuito magnético com íman permanente. Aplicações.
II – CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA E DE CORRENTE ALTERNADA. Leis de Kirchhoff. Método das 
correntes de malhas independentes. Método da tensão nos nós. Teorema da sobreposição. Teoremas de 
Thévenin e Norton. Máxima transferência de potência. Associações RLC. Compensação do factor de 
potência. Ressonâncias. Factor Q
Sistemas trifásicos. Cargas em estrela e em triângulo, equilibradas e desequilibradas. Potência e energia. 
Diagramas fasoriais. Aplicações.
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III - TRANSITÓRIOS EM CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Circuitos RL, RC, RLC. Resposta no tempo. Regime livre 
e forçado.  aplicar as leis do electromagnetismo a circuitos eléctricos e magnéticos;

 analisar e calcular grandezas associadas a circuitos eléctricos, em regime permanente e transitório;
 identificar e calcular a conversão de energia nos circuitos eléctricos.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
I - magnetic circuit. Magnetic field and movement of cargo. Biot-Savart. Law Hopkinson. Ampere's law or 
the total current. Magnetic circuit with permanent magnet. Applications.
II - DC circuits and AC. Kirchhoff's Laws. Mesh current method independent. Method of stress on us. 
Superposition theorem. Thevenin and Norton theorems. Maximum power transfer. Associations RLC. 
Power factor compensation. Resonances. Q factor
Three-phase systems. Loads star and triangle, balanced and unbalanced. Power and energy. Phasor 
diagrams. Applications.
III - Transients in electrical circuits. RL circuits, RC, RLC. Response time. Free and forced regime.  apply 
the laws of electromagnetism electric and magnetic circuits;

 analyze and calculate quantities associated with electrical circuits in steady state and transient;
 identify and calculate the conversion of energy in electrical circuits.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico/práticas: 
- exposição das matérias teóricas, realizada com a combinação do método expositivo com o método 
interpelativo, apelando à participação dos alunos. Resolução de problemas de aplicação em que se 
promove a participação activa dos alunos. 
Aulas de laboratório: 
- é seguido o método participativo, embora também sejam utilizados outros métodos activos, conforme as 
situações. Realização de 9 trabalhos laboratoriais com apoio de guias específicos.
Avaliação distribuída com exame final

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical/practical lessons:
-theoretical exposure, performed with the combination of the expository method with the interpolative 
method, calling for the participation of students. Troubleshooting application that promotes the active 
participation of students. 
Laboratory classes:
-is followed by the participatory method, although other methods are also used assets, as the situations. 
Realization of laboratory works with the support of 9 specific guides. Distributed assessment with final 
examination

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
FOLHAS TEÓRICAS DE APOIO ÀS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS; 

FOLHAS COM COLECÇÃO DE PROBLEMAS DE APOIO ÀS AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS; 

J. W. NILSSON, S. A. RIEDEL, “CIRCUITOS ELÉCTRICOS”, 5ª ED. , LTC, 1999 
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R. L. BOYLESTAD, “INTRODUCTORY CIRCUIT ANALYSIS”, PRENTICE HALL INTERNACIONAL EDITIONS, 
9TH EDITION, 2000 

L. BESSONOV, “ELECTRICIDADE APLICADA PARA ENGENHEIROS”, 2ª EDIÇÃO, LOPES DA SILVA 
EDITORA, 1977 

W. H. HAYT, J. KEMMERLY, “ENGINEERING CIRCUIT ANALYSIS”, MCGRAW-HILL INTERNATIONAL 
EDITIONS, 5TH ED., 1993 

V. MEIRELES, “CIRCUITOS ELÉCTRICOS”, 3ª EDIÇÃO REVISTA, EDIÇÕES LIDEL, 2005 

Anexo IV - MECÂNICA DOS FLUIDOS

3.3.1. Unidade curricular:
MECÂNICA DOS FLUIDOS

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
NUNO HUMBERTO COSTA PEREIRA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
JOÃO NUNO PINTO MIRANDA GARCIA

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se com esta unidade curricular que os alunos desenvolvam o gosto pelo estudo da mecânica dos 
fluidos, que conheçam e dominem os principais conceitos da estática e dinâmica dos fluidos para 
responder eficazmente às solicitações práticas mais comuns que surgem em engenharia nesta área. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
The purpose of this curriculum unit students will develop a taste for the study of fluid mechanics, who 
know and dominate the main concepts of statics and fluid dynamics to respond effectively to requests for 
the most common practices that arise in engineering in this area.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 – Conceitos gerais e propriedades dos fluidos: 
2 – Conceitos básicos de hidrostática: 
3 – Escoamento de fluidos: 
4 – Escoamento viscoso em condutas: 
5 – Aplicação e selecção de bombas e ventiladores: 
6 – Forças provocadas por fluidos em movimento: 
7 – Escoamento exteriores: 

3.3.5. Syllabus:
1 - General concepts and properties of fluids:
2 - Basics of hydrostatic
3 - Flow of fluids:
4 - Viscous flow in pipelines:
5 - Application and selection of pumps and fans:
6 - Forces caused by fluids in motion:
7 - Flow exterior:

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1 - Conceitos gerais e propriedades dos fluidos

2 - Conceitos básicos de hidrostática

3 - Escoamento de fluidos

4 - Escoamento viscoso em condutas

5 - Aplicação e selecção de bombas e ventiladores
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6 - Forças provocadas por fluidos em movimento

7 - Escoamento exteriores • O aluno sabe aplicar as equações da estática de fluidos e da dinâmica aplicada 
aos escoamentos de fluidos
• O aluno sabe elaborar e analisar balanços integrais de massa e de energia
• O aluno sabe identificar e explicar o funcionamento de tubagens e acessórios e turbomáquinas simples
• O aluno sabe identificar e utilizar instrumentos de medida de pressão, caudal, temperatura e força
• Funcionar de um modo eficiente em projectos de grupo ou em equipa
• Ter a noção da incerteza, ambiguidade e limitação do conhecimento
• Aplicar os conhecimentos de matemática, de ciência e de engenharia específicos do seu ramo
• Conceber e efectuar experiências, analisar e interpretar dados
• Identificar, formular e resolver problemas de engenharia
• Explicar as bases de mecânica dos sólidos e dos fluidos
• Explicar os princípios de funcionamento de máquinas usuais; bombas, ventiladores, turbinas, etc.
• Realizar cálculos de parâmetros de funcionamento de sistemas hidráulicos e gasosos e escolher as 
características de máquinas comerciais
• Efectuar balanços de massa, energia e determinar o rendimento dos sistemas térmicos
• Utilizar o equipamento mais comum de medida no controlo dos sistemas produtores de energia e nos 
sistemas mecânicos

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1 - General concepts and fluid properties

2 - Basics of hydrostatic

3 - Flow of fluids

4 - Viscous flow in ducts

5 - Application and selection of pumps and fans

6 - Forces caused by fluids in motion

7 - Flow exterior • The student knows how to apply the equations of statics and fluid dynamics applied to 
fluid flows
• The student knows prepare and analyze comprehensive mass balance and energy
• The student can identify and explain the operation of piping and accessories simple and turbomachinery
• The student can identify and use instruments for measuring pressure, flow, temperature and strength
• Work effectively in a group project or team
• Understand the notion of uncertainty, ambiguity and limits of knowledge
• Apply knowledge of mathematics, science and engineering specific to your business
• Design and conduct experiments, analyze and interpret data
• Identify, formulate and solve engineering problems
• Explain the foundations of solid mechanics and fluid
• Explain the operating principles of common machines, pumps, fans, turbines, etc..
• Perform calculations of operating parameters of gas and hydraulic systems and choose the features of 
business machines
• Perform mass balances, energy and determine the efficiency of thermal systems
• Using the most common equipment for measuring the control of energy-producing systems and 
mechanical systems

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas: método expositivo participado (apoiado em audiovisuais) e método demonstrativo 
(com resolução de problemas práticos por parte dos alunos). 
Aulas laboratoriais: método experimental (ensaio laboratoriais sobre os assuntos abordados nas aulas 
teórico-práticas).
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons: expository method (supported by audio-visual) and demonstrative method 
(with resolution of practical problems from the students). 
Laboratory classes: experimental method (laboratory test on the subjects addressed in theoretical-
practical lessons). 
Distributed assessment with final examination.
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3.3.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
ROBERT L. MOTT; APPLIED FLUID MECHANICS, PRENTICE-HALL, INC., 1994. ISBN: 0-02-384231-8 

Anexo IV - TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA

3.3.1. Unidade curricular:
TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FERNANDES

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
LUÍS MANUEL RODRIGUES COELHO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Fornecer os conhecimentos básicos e os processos de cálculo dos métodos de transferência de calor: 
condução, convecção e radiação. O aluno no final da disciplina deverá ser capaz de: 

 explicar as bases da transferência de calor e massa 
 calcular o fluxo de calor por condução em regime estacionário e a distribuição de temperatura em 

geometrias unidimensionais planas e cilíndricas com ou sem fontes, bem como em superfícies alhetadas. 
 calcular a evolução de temperatura, ao longo do tempo e do espaço, em geometrias simples com e sem 

gradientes internos de temperatura. 
 determinar o fluxo de calor por convecção natural e forçada em geometrias simples. 
 classificar os permutadores, efectuar o cálculo de parâmetros de funcionamento e balanços de energia. 
 calcular a energia trocada entre superfícies negras e entre superfícies cinzentas em geometrias simples. 
 calcular o caudal mássico para condições básicas transferência de massa e difusão. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Provide the basic knowledge and procedures of calculation methods of heat transfer: conduction, 
convection and radiation. The student at the end of the course should be able to: 
- explain the basics of heat transfer and mass 
- calculate the flow of heat by conduction under stationary and the temperature distribution in cylindrical 
and flat dimensional geometries with or without source; 
- calculate temperature trends over time and space, in simple geometries with and without internal 
gradients of temperature.
- determine the flow of heat by natural convection and forced in simple geometries. 
- sort the exchangers, the calculation of operating parameters and energy balances. 
- calculate the energy exchanged between black and grey areas between surfaces in simple geometries. 
- calculate the basic conditions for mass flow rate mass transfer and diffusion.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
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1- Introdução: Transferência de calor por condução; condutividade térmica; transferência de calor por 
convecção; transferência de calor por radiação; Condução de Calor Unidimensional:
2- Princípios de Convecção: Escoamento viscoso; camada limite; escoamento laminar e turbulento – 
número de Reynolds; número de Prandtl; número de Nusselt. 
3- Convecção Natural: descrição dos fenómenos físicos; número de Grashof; Número de Raylegh; 
4- Transferência de Calor por Radiação: Mecanismo físico e equações fundamentais; equação de Prandtl, 
energia de radiação: lei de Stefan-Boltzam; Noção de Irradiação e Radiosidade; 
5- Permutadores de Calor: Coeficiente global de transmissão de calor; factor de sujidade; tipos de 
permutadores: paralelo, contracorrente e cruzado; 

3.3.5. Syllabus:
1 - Introduction: Heat transfer by conduction, thermal conductivity, heat transfer by convection, heat 
transfer by radiation, one-dimensional heat conduction:
2 - Principles of Convection Flow viscous boundary layer, laminar and turbulent flow - Reynolds number, 
Prandtl number, Nusselt number.
3 - Natural Convection: description of physical phenomena, Grashof number; Number Raylegh;
4 - Heat Transfer by Radiation: physical mechanisms and fundamental equations, Prandtl equation, energy 
radiation, the Stefan-Boltz; Concept of Irradiation and radiosity;
5 - Heat exchangers: overall coefficient of heat transmission; factor of soil, types of heat exchangers: 
parallel, counter and cross;

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Condução de Calor Unidimensional, Condução de Calor em Regime Não Estacionário, Princípios de 
Convecção, Relações Empíricas para a Convecção Forçada, Convecção Natural, Transferência de Calor 
por Radiação, Permutadores de Calor, Transferência de Massa,
• Explicar as bases da transferência de calor e de massa.
• Calcular os fluxos de calor e as temperaturas para geometrias básicas em situações de Transferência de 
Calor por Condução (unidimensional em regime estacionário e não estacionário), Convecção (natural e 
forçada) e Radiação.
• - Seleccionar e dimensionar adequadamente isolamentos térmicos.
• - Saber calcular o calor trocado em permutadores com geometrias simples e estimar as temperaturas de 
saída dos fluidos.
• Efectuar o cálculo de parâmetros de funcionamento e efectuar balanços de energia a permutadores de 
calor.
• Saber seleccionar adequadamente um permutador.
• - Saber calcular o caudal mássico para condições básicas de Transferência de Massa por Difusão.
• - O aluno sabe utilizar equipamento de medida de temperatura.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
One-dimensional heat conduction, heat conduction in non-stationary regime, Principles of Convection, 
Empirical Relations for Forced Convection, Natural Convection, Radiation Heat Transfer, Heat Exchangers, 
Mass Transfer,
• Explain the basics of heat transfer and mass.
• Calculate the heat fluxes and temperatures for basic geometries situations, Conduction Heat Transfer 
(one-dimensional steady and unsteady), convection (natural and forced) and radiation.
• - Select and properly size heat insulation.
• - Know how to calculate the heat exchanged in heat exchangers with simple geometries and estimate the 
temperature of fluid output.
• Perform the calculation of operating parameters and make the energy balance of heat exchangers.
• Know select an appropriate heat exchanger.
• - Know how to calculate the mass flow rate for basic conditions of Diffusion Mass Transfer.
• - The student knows how to use equipment to measure temperature.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas serão divididas num período de exposição com recurso a meios audiovisuais e 
num período prático com resolução de problemas tipo de aplicação directa e de problemas práticos. Nas 
aulas de laboratório serão realizados ensaios de aplicação da matéria leccionada nas aulas teórico-
práticas, bem como resolução de problemas. 
Avaliação distribuída com exame final

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons will be divided into a treatment period with audiovisual and a period with 
practical problem solving type of direct application and practical problems. In lab classes will be 
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conducted tests of application of theoretical-practical classes taught, as well as troubleshooting. 
Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
HOLMAN, J.P.; HEAT TRANSFER, 9TH EDITION, MC GRAW HILL, 2002. ISBN: 0-07-240655-0 

Anexo IV - ANÁLISE DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS

3.3.1. Unidade curricular:
ANÁLISE DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
RICARDO MANUEL NUNES SALGADO

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
ANA MARIA ÁLVARES TAVARES DA MATA
CARLA ALEXANDRA GAMELAS ALBUQUERQUE PINTO REIS

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Saber definir processo tecnológico;
Saber fazer distinção entre processo e operação unitária;
Saber elaborar e interpretar diagramas de bloco, de fluxo e de P&ID;
Saber analisar um processo tecnológico através da utilização de balanços de massa e energia;
Saber avaliar a importância de reutilizar materiais e matérias-primas para minimizar os resíduos sólidos, 
líquidos e gasosos com impactos no ambiente; 
Saber estudar a viabilidade económica de substituição de equipamento.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Knowing how to define the technological process;
Learn to distinguish between process and unit operation;
Knowing prepare and interpret block diagrams, flow and P&ID;
Know how to analyse a technological process through the use of mass and energy balances;
Being able to assess the importance of reusing materials and raw materials to minimize waste solids, 
liquids and gases with impacts on the environment;
Learn to study the economic feasibility of replacing equipment.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1. Unidades; 2. Análise de uma unidade produtiva; 3.Cálculos Estequiométricos; 4.Balanços de massa com 
e sem reacção química; 5. Termodinâmica Química; 6. Balanços de energia sem e com reacção química

3.3.5. Syllabus:
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1. Units 2. Analysis of a production unit; 3.Cálculos stoichiometric; 4.Balanços mass with and without 
chemical reaction; 5. Chemical Thermodynamics, 6. Energy balances without chemical reaction and

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1. Unidades:
• Conheçam as unidades dos vários sistemas de unidades (CGS, SI, FPS) para as grandezas fundamentais 
e algumas grandezas derivadas. Efectuem conversões de unidades, saibam construir e analisar tabelas de 
interconversão de unidades para diversas dimensões. 
• Saibam consultar tabelas de grandezas físico-químicas. 
• Saibam estimar o valor de algumas grandezas físico-químicas• 
2. Análise de uma unidade produtiva: • Saibam elaborar e interpretar diagramas de bloco e diagramas de 
fluxo.
• Saibam interpretar diagramas P&I
• Saibam distinguir operações unitárias/processos unitários
3. Cálculos Estequiométricos • Adquiriram ‘flexibilidade’ em cálculos envolvendo equações químicas, 
quantidades de matéria, unidades de concentração.

4. Balanços de massa com e sem reacção química: • Realizem balanços de massa sem e com reacção 
química, com várias operações e processos unitários; com e sem reciclo; com e sem by- pass
5. Termodinâmica Química • Dominem os conceitos base necessários à execução de balanços entálpicos 
(ex. entalpia de reacção, capacidades caloríficas)
6. Balanços de energia sem e com reacção química • Realizem balanços de energia sem e com reacção 
química, com várias operações e processos unitários; com e sem reciclo; com e sem by- pass

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1. units:
• Know the units of the various systems of units (CGS, SI, FPS) for the fundamental magnitudes and some 
derived quantities. Performing unit conversions, know how to build and analyze tables interconversion of 
units for different dimensions.
• Know consult tables of physical and chemical properties.
• Know estimate the value of some physical and chemical quantities •
2. Analysis of a production unit: • Know prepare and interpret block diagrams and flow charts.
• Know interpret P & I diagrams
• Distinguish unit operations / processes unit
3. Stoichiometric calculations • Acquire 'flexibility' in calculations involving chemical equations, quantities 
of matter, units of concentration.

4. Mass balances with and without chemical reaction: • Perform mass balances with and without chemical 
reaction with various unit operations and processes, with and without recycle, with and without bypass
5. Chemical Thermodynamics • Mastering the basic concepts necessary for the execution of enthalpy 
balances (eg, reaction enthalpy, heat capacities)
6. Energy balances without chemical reaction and • Perform energy balances with and without chemical 
reaction with various unit operations and processes, with and without recycle, with and without bypass

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Método expositivo em relação à matéria teórica-prática, apresentado em slides de powerpoint, combinado 
com exercicios práticos das diferentes matérias abordadas. Estão previstas também actividades, 
nomeadamente exercicios, em b-learning em ambiente moodle.
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Expository method in relation to theoretical-practice matters, presented in powerpoint slides, combined 
with practical exercises of different subjects addressed. Also are planned activities, including exercises, in 
b-learning Moodle environment. Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas práticas utilizam o método participativo onde os alunos de forma individual e/ou em grupo 
realizarão, sob a orientação de um docente, uma série de exercícios/projectos, o que lhes permitirá obter 
uma compreensão mais aprofundada das matérias tratadas. 
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3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The practical classes uses a participatory method where students individually and / or group will perform 
under the guidance of a teacher, a series of exercises / projects, which enable them to obtain a deeper 
understanding of the issues raised.

3.3.9. Bibliografia principal:
-Felder, R.M., R.W. Rousseau, 2000, Elementary Principles of Chemical Process, 3rd Edition, John Wiley & 
Sons., Inc.
-Himmelblau, D. M., 1996, Basic Principles and Calculations In Chemical Engineering, 6th Edition, Prentice 
Hall.
-Houghen, O.A., Watson, K.M. E Ragatz, R.A., 1972, Princípios dos Processos Químicos – I Parte – 
Balanços Materiais E Energéticos, Versão Portuguesa Por Eng. F. Magalhães Ilharco, Livraria Lopes Da 
Silva
-Coulson, J.M., Richardson, J.F., 1977, Tecnologia Química – Volume I – (Unidades SI), Fluxo de Fluidos, 
Transferência de Calor, Transferência De Massa – Tradução De Carlos, C.R., 3ª Edição, Fundação Calouste 
Gulbenkian
-Coulson, J.M., Richardson, J.F., 1989, Tecnologia Química – Volume Vi – Uma Introdução a Projecto em 
Engenharia Química - Tradução De Carlos, C.R., 3ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian.
-Alves, L.A., 1991, Tecnologia Química numa Perspectiva Industrial de Gastar Dinheiro sem Perder 
Dinheiro, 1ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian.

Anexo IV - INTRODUÇÃO À CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

3.3.1. Unidade curricular:
INTRODUÇÃO À CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
JOÃO NUNO PINTO MIRANDA GARCIA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Fornecer os conceitos básicos e fomentar o gosto pelo estudo da climatização e refrigeração. 
Dotar os alunos de conhecimentos básicos de psicometria e saber aplicar esses conhecimentos às 
situações mais comuns de climatização. 
Dotar o aluno dos conceitos teóricos e práticos necessários ao estudo dos vários tipos de máquinas 
frigoríficas, assim como realizar o seu pré-dimensionamento. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Provide the basic concepts and to foster a taste for study of air-conditioning and refrigeration. Provide 
students with basic knowledge of psychometrics and apply that knowledge to the most common situations 
of air-conditioning. Provide the student with theoretical and practical concepts required for the study of 
various types of refrigeration equipment, as well as perform his pré-dimensionamento.

3.3.5. Conteúdos programáticos:

1.Diagrama Psicrométrico: 
2. Condições de projecto: 
3. Evolução típica de Inverno: Necessidade de humidificação; tipos de humidificadores; eficiência dos 
lavadores; 
4. Evolução típica de Verão: Cruzamento das linhas da sala e da bateria; 
5.Fluídos frigorigéneos: Principais fluidos frigorigéneos; Características gerais dos fluidos frigorigéneos; 
6. Estudo das máquinas frigoríficas de compressão de vapor: Diagramas entálpicos; Ciclos de 
compressão simples: ciclo teórico e real, rendimento isentrópico, volumétrico e compressor, 
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7.Produtos perecíveis e sua conservação pelo frio: Factores que condicionam a alteração dos alimentos; 
Processo de conservação dos alimentos; 
8. Balanço térmico: Alguns aspectos gerais da construção das câmaras frigorificas; 

3.3.5. Syllabus:
1. Psychrometric .Diagrama:
2. Design conditions:
3. Evolution typical winter: Need for humidification; types of humidifiers, efficiency washers;
4. Typical summer Evolution: Crossing the lines of the room and battery;
5.Fluídos refrigerants: Main refrigerants; General characteristics of refrigerants;
6. Study of refrigeration machines vapor compression: enthalpy diagrams; simple compression cycles: 
theoretical and real cycles, isentropic efficiency, volumetric and compressor
7.Produtos perishable and preservation by cold: Factors that influence the change of food, food 
preservation process;
8. Heat balance: Some general aspects of the construction of cold rooms;

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Diagrama Psicrométrico. Evoluções em Climatização. Evoluções típicas de Verão e de Inverno. Fluidos 
frigorigéneos, máquinas de compressão de vapor. Produtos perecíveis. Balanços térmicos a câmaras de 
conservação. • Explicar os processos e um sistema de transformação de energia em sistemas de 
refrigeração. 
• Elaborar e analisar balanços integrais de massa e de energia em climatização e refrigeração. 
• Identificar o funcionamento de equipamentos utilizados em climatização e refrigeração. 
• Explicar e definir os princípios de controlo dos sistemas de AVAC e de refrigeração. 

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
Psychrometric chart. Developments in Air conditioning. Changes typical of summer and winter. 
Refrigerants, vapor compression machines. Perishable products. Heat balances the preservation 
chambers. • Explain the process and a system of transformation of energy in refrigeration systems.
• Prepare and analyze comprehensive balance of mass and energy in air conditioning and refrigeration.
• Identify the operation of equipment used in air conditioning and refrigeration.
• Explain and define the principles of control of HVAC systems and refrigeration.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição em sala de aula através de aulas teórico-praticas e de laboratório.
Avaliação apenas com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exhibition in the classroom through theoretical lessons and practices laboratory. Evaluation only with final 
examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
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W.P. JONES, "AIR CONDITIONING ENGINEERING", EDWARD ARNOLD ED
G.PORCHER, "COURS DE CLIMATIZATION: BASES DE CALCUL DES INSTALATIONS DE CLIMATIZATION", 
EDITIONS CFP
P. KOELET, "INDUSTRIAL REFRIGERATION – PRINCIPLES, DESIGN AND APPLICATIONS", THE 
MACMILLAN PRESS
P. J. RAPIN; P. JACQUARD, "INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES", PYC EDITION 1992
DANIEL COLLIN, "APPLICATIONS FRIGORIFIQUES", VOLUME 1 E 2, PYC EDITION 1975
R. J. DOSSAT, "PRINCÍPIOS DE REFRIGERAÇÃO", HEMUS –1980

Anexo IV - SISTEMAS ACTUAÇÃO ELECTROMECÂNICA

3.3.1. Unidade curricular:
SISTEMAS ACTUAÇÃO ELECTROMECÂNICA

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
JOSÉ HENRIQUE QUERIDO MAIA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
DANIEL JOSÉ MEDRONHO FOITO
MANUEL GASPAR OLIVEIRA GUERREIRO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Fornecer aos alunos os princípios básicos de funcionamento das principais máquinas eléctricas utilizadas 
em ambiente industrial, assim como, umas breves noções e aplicações de micro-máquinas eléctricas. 
Serão também estudados os principais semicondutores de potência e os respectivos conversores 
electrónicos de potência, utilizados no comando de máquinas eléctricas. 
É por fim efectuada uma abordagem ao controlo dos accionamentos electromecânicos de velocidade 
variável.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Provide students with the basic principles of operation of main electrical machines used in industrial 
environment, as well as a few concepts and applications of electric micro-machines. Will also be studied 
the semiconductor power electronic converters and their power, used in the command of electrical 
machines. Is finally made an approach to control of variable speed electromechanical drive.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
ELECTRÓNICA DE POTÊNCIA.
ACCIONAMENTOS ELECTROMECÂNICOS.

3.3.5. Syllabus:
ELECTRICAL MACHINES.
Power electronics.
ELECTROMECHANICAL DRIVES.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

MÁQUINAS ELÉCTRICAS.
ELECTRÓNICA DE POTÊNCIA.
ACCIONAMENTOS ELECTROMECÂNICOS. Descrever a constituição e o princípio de funcionamento das 
máquinas estudadas.
Manobrar as máquinas em diferentes situações de funcionamento.
Entender e manobrar os principais conversores electrónicos de potência utilizados na indústria.
Compreender e colocar em funcionamento accionamentos com máquinas de corrente contínua e com 
máquinas assíncronas.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
ELECTRICAL MACHINES.
Power electronics.
ELECTROMECHANICAL DRIVES. Describe the constitution and the principle of operation of the machines 
studied.
Operate the machines operating in different situations.
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Understand and handle the main power electronic converters used in industry.
Understand and operate machinery drives with DC and asynchronous machines.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas terão uma componente baseada na exposição do conteúdo programático da 
disciplina e outra componente baseada na exemplificação, em termos de aplicações, desse conteúdo, e na 
resolução de problemas.
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons will have a component based on the exposure of the programmatic content of 
discipline and another component based on exemplification, in terms of applications, such content, and in 
solving problems. Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
JOSÉ VAGOS CARREIRA MATIAS; MÁQUINAS ELÉCTRICAS - CORRENTE CONTÍNUA , DIDÁCTICA 
EDITORA

P.C.SEN; PRINCIPLES OF ELECTRIC MACHINES AND POWER ELECTRONICS, JOHN WILLEY & SONS

JOÃO PALMA; ACCIONAMENTOS ELECTROMECÂNICOS DE VELOCIDADE VARIÁVEL, FUNDAÇÃO 
CALOUSTE GULBENKIAN, 1999

JOSÉ VAGOS CARREIRA MATIAS; MÁQUINAS ELÉCTRICAS - CORRENTE ALTERNADA , DIDÁCTICA 
EDITORA

Anexo IV - QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

3.3.1. Unidade curricular:
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
MARIA DA GLÓRIA PEREIRA ANTUNES

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
MANUEL DE SÁ SOUSA GANÇO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Integrar conceitos fundamentais da qualidade, ambiente e segurança. 
Desenvolver e implementar os requisitos necessários aos sistemas da qualidade, ambiente e segurança. 
Elaborar planos, procedimentos e documentação referente aos sistemas.
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Desenvolver e implementar sistemas da qualidade. 
Integrar os sistemas de segurança e ambiente com os sistemas de gestão da qualidade. 
Realizar auditorias da qualidade ambiente e segurança. 
Assumir a melhoria contínua como elemento de desenvolvimento organizacional. 
Criar um clima favorável à interiorização da qualidade nas organizações. 
Compreender as metodologias utilizadas nos processos de certificação. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Integrate fundamental concepts of quality, environment and safety. Develop and implement the necessary 
requirements to the systems of quality, environment and safety. Develop plans, procedures and 
documentation for the systems. Develop and implement quality systems. Integrate security systems and 
environment with quality management systems. Perform quality audits and security environment. Take the 
continuous improvement as an element of organizational development. Create a climate favourable to the 
internalization of quality in organizations. Understand the methodologies used in the process of 
certification.

3.3.5. Conteúdos programáticos:

1 – Conceitos fundamentais: Inspecção, Controlo, Garantia, Gestão. Referências históricas à gestão da 
qualidade; sistemas de normalização, metrologia e qualificação (acreditação e certificação). 
2 – Qualidade - NP EN ISO 9001:
3 – Ambiente - NP EN ISO 14001:Terminologia e conceitos. Requisitos gerais. 
4 – Segurança - NP 4397: Terminologia e conceitos. Especificação OHSAS 18001. Requisitos. Identificação 
de perigos e riscos. 
5 – Integração de Sistemas: Estudo comparativo entre os três referenciais. Metodologia de integração dos 
requisitos das normas NP EN ISO 9001 (Qualidade), NP EN ISO 14001 (Ambiente) e NP 4397 (Segurança). 
6 – Qualidade Total e Melhoria do Desempenho. A Qualidade Total: Modelos EFQM, CAF e PEX-SPQ. 
Melhoria do desempenho. Norma NP EN ISO 9004.
7 – Introdução à Avaliação de Sistemas. Auditorias Internas – métodos e técnicas. Normas NP EN ISO 
19011. Gestão de um programa de auditoria. Casos práticos de auditoria simulada

3.3.5. Syllabus:
1 - Background: Inspection, Control, Warranty Management. Historical references to the quality 
management systems of standardization, metrology and qualification (accreditation and certification).
2 - Quality - NP EN ISO 9001:
3 - Environment - NP EN ISO 14001: Terminology and concepts. General requirements.
4 - Security - NP 4397: Terminology and concepts. OHSAS 18001 specification. Requirements. Identification 
of hazards and risks.
5 - System Integration: Comparative study of three references. Methodology of integration of the 
requirements of standards EN ISO 9001 (Quality), NP EN ISO 14001 (Environment) and NP 4397 (Security).
6 - Total Quality and Performance Improvement. Total Quality: EFQM, CAF, and PEX-SPQ. Improved 
performance. NP EN ISO 9004.
7 - Introduction to Systems Evaluation. Internal Audit - methods and techniques. NP EN ISO 19011. 
Managing an audit program. Simulated case studies of audit.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1 – Conceitos fundamentais 
• Estabelecer as principais diferenças entre controlo, gestão, sistema e práticas de gestão pela qualidade 
total.
2 - Qualidade - NP EN ISO 9001 • Interpretar a norma NP EN ISO 9001 tendo em conta as restantes normas 
da família ISO 9000.
• Estabelecer abordagens por processos, integrando-as nos objectivos estratégicos da organização.
• Elaborar a documentação de um sistema de gestão da qualidade.
• Planear e implementar um sistema de gestão da qualidade.
3 – A Norma NP EN ISO 14001 • Interpretar a norma NP EN ISO 14001, tendo em conta as normas da família 
14000.
• Identificar os aspectos ambientais de um conjunto de actividades e avaliação dos respectivos impactes
• Elaborar a documentação de um sistema de gestão ambiental.
• Planear e implementar um sistema de gestão ambiental.
4 – A Norma NP 4397 • Interpretar a norma NP 4397.
• Identificar os perigos de um conjunto de actividades e instalações e avaliação dos respectivos perigos
• Elaborar a documentação de um sistema de gestão de segurança.
• Planear e implementar um sistema de gestão de segurança.
5 - Integração de Sistemas • Coordenar a implementação integrada de sistemas de gestão da qualidade, 
ambiente e segurança e saúde do trabalho.
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• Efectuar estudos comparativos entre os três referenciais.
• Estruturar um índice de um Manual da Qualidade, Ambiente e Segurança.
6 - Qualidade Total e Melhoria do Desempenho 
• Aplicar metodologias de Auto - Avaliação(modelos EFQM, CAF e PEX-SPQ).
• Incluir nos sistemas de Gestão da Qualidade conceitos sobre qualidade total 

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1 - Background
• Establish the main differences between the control, management, system and practices of total quality 
management.
2 - Quality - NP EN ISO 9001 • Interpret the NP EN ISO 9001 with regard to the remaining family of standards 
ISO 9000.
• Establish procedures for approaches, integrating them into the organization's strategic objectives.
• Prepare documentation of a quality management system.
• Plan and implement a quality management system.
3 - The standard NP EN ISO 14001 • Interpret the NP EN ISO 14001, taking into account the standards of the 
14000.
• Identify the environmental aspects of a set of activities and evaluation of their impacts
• Prepare documentation of an environmental management system.
• Plan and implement an environmental management system.
4 - NP 4397 • Interpret the NP 4397.
• Identify the hazards of a set of activities and facilities and evaluation of their hazards
• Prepare documentation of a safety management system.
• Plan and implement a safety management system.
5 - Systems Integration • Coordinate the implementation of integrated quality management systems, 
environment and safety and health at work.
• Making comparisons between the three benchmarks.
• Structuring an index of a Quality Manual, Environment and Safety.
6 - Total Quality and Performance Improvement
• Implement approaches to Self - Assessment (EFQM, CAF, and PEX-SPQ).
• Include in the systems of quality management concepts of total quality

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de índole teórico-prático. 
Resolução de casos práticos de aplicação. 
Desenvolvimento de "casos de estudo" em sala de aula.
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons. Resolution of practical cases of application. Development of "case studies" 
in the classroom. Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.

3.3.9. Bibliografia principal:
NP EN ISO 9000 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE: FUNDAMENTOS E VOCABULÁRIO, INSTITUTO 
PORTUGUÊS DA QUALIDADE, 2005
NP EN ISO 14001 - SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL: REQUISITOS, INSTITUTO PORTUGUÊS DA 
QUALIDADE, 2004 
NP EN ISO 19011 - AUDITORIAS DA QUALIDADE E AMBIENTE, INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE, 
2003
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PIRES, A. RAMOS;QUALIDADE - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE, 3ª ED., EDIÇÕES SÍLABO, LDA, 
2004. ISBN: 972-618-333-2 (LIVRO DE APOIO À DISCIPLINA.)
OHSAS 18001 - SISTEMAS DE GESTÃO DA SEGURANÇA E DA SAÚDE DO TRABALHO – REQUISITOS, 
ICS, 2007
NP EN ISO 9001 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE: REQUISITOS, INSTITUTO PORTUGUÊS DA 
QUALIDADE, 2008

Anexo IV - MATERIAIS

3.3.1. Unidade curricular:
MATERIAIS

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
ANA MAFALDA SALDANHA GUEDES

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
CATARINA FERREIRA DOS SANTOS

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta unidade curricular visa contribuir para o conhecimento geral dos materiais de engenharia, 
nomeadamente: 
Usar o material adequado a uma dada aplicação; 
Compreender a relação entre propriedades, estrutura e processamento; 
Reconhecer a necessidade de realizar projecto inovador com novos materiais. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
This curriculum unit aims to contribute to the general knowledge of engineering materials, in particular: 
Use the appropriate material to a given application; 
Understand the relationship between properties, structure and processing; 
Recognize the need for innovative project with new materials.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Classes de materiais: principais características e aplicações. Sólidos amorfos e sólidos cristalinos. 
Estruturas cristalinas. Sistemas cristalográficos. Solidificação. Defeitos cristalinos. Diagramas de fases. 
Diagrama ferro-carbono. Transformações de fase no estado sólido. Tratamentos térmicos. Corrosão. 
Propriedades e comportamento mecânico. Materiais cerâmicos, poliméricos e compósitos

3.3.5. Syllabus:
Classes of materials: main features and applications. Amorphous solids and crystalline solids. Crystal 
structures. Crystal systems. Solidification. Crystalline defects. Phase diagrams. Iron-carbon diagram. 
Phase transformations in the solid state. Heat treatments. Corrosion. Properties and mechanical behavior. 
Ceramic materials, polymers and composites

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

PROPRIEDADES E ENSAIOS MECÂNICOS: METAIS E LIGAS METÁLICAS: CERÂMICOS E VIDROS
POLÍMEROS: 
COMPÓSITOS: 
RECICLAGEM DE MATERIAIS: 
Conhecimento geral das características estruturais dos materiais usados em engenharia.
Conhecimento geral das propriedades mecânicas e comportamento dos Materiais usados em engenharia.
Conhecimento geral de materiais metálicos, das suas características e dos seus métodos de 
processamento e de degradação.
Conhecimento geral de materiais cerâmicos e de vidros, das suas características e dos seus métodos de 
processamento.
Conhecimento geral de materiais poliméricos, das suas características e dos seus métodos de 
processamento.
Conhecimento geral de materiais compósitos e das suas aplicações em engenharia.
Conhecimento geral dos métodos de reciclagem dos materiais usados em engenharia. Identificação de 
problemas ambientais introduzidos ao longo do processo de fabrico das várias classes de materiais.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.

Page 48 of 95NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

25-09-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a752261f-bdc3-28cc...



MECHANICAL PROPERTIES AND TESTS: metals and alloys, ceramics and glass
POLYMERS:
COMPOSITE:
RECYCLING MATERIALS:
General knowledge of structural characteristics of materials used in engineering.
General knowledge of mechanical properties and behavior of materials used in engineering.
General knowledge of metallic materials, their characteristics and their methods of processing and 
degradation.
General knowledge of ceramics and glass, their characteristics and their processing methods.
General knowledge of polymeric materials, their characteristics and their processing methods.
General knowledge of composite materials and their applications in engineering.
Knowledge of the methods of recycling the materials used in engineering. Identification of environmental 
problems introduced during the manufacturing process of the various classes of materials.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica. Resolução de problemas aplicados. Execução de trabalhos em ambiente laboratorial 
com guias específicos:
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposure. Solving applied problems. Work in laboratory environment: 
Final exam.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
PRINCÍPIOS DE CIÊNCIA E ENGENHARIA DOS MATERIAIS - W. F. SMITH, MCGRAW-HILL, 3ªEDIÇÃO (1996)
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING: AN INTRODUCTION - W.D. CALLISTER, JR., JOHN WILEY AND 
SONS, INC. 7TH EDITION (2007).

Anexo IV - ENERGIAS RENOVÁVEIS

3.3.1. Unidade curricular:
ENERGIAS RENOVÁVEIS

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
PAULO RODRIGUES MADEIRA COSTA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Actuar com vista a uma utilização sustentável da energia.
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3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Act with a view to sustainable energy use.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
I. INTRODUÇÃO 
A. Economia da Energia
B. Análise financeira de investimentos 
II. ENERGIA SOLAR
A. Radiação solar 
B. Sistemas passivos de climatização 
C. Sistemas térmicos activos
D. Sistemas fotovoltaicos 
III. ENERGIA EÓLICA
IV. ENERGIA DA BIOMASSA

3.3.5. Syllabus:
I. INTRODUCTION
A. Energy Economics
B. Financial analysis of investments
C. Optimização térmico-económica
II. SOLAR ENERGY
A. solar radiation
B. Passive climate control
C. Active thermal systems
D. photovoltaic systems
III. WIND ENERGY
IV. BIOMASS ENERGY

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

I. INTRODUÇÃO
A. Economia da Energia
B. Análise financeira de investimentos
C. Optimização térmico-económica
II. ENERGIA SOLAR
A. Radiação solar: caracterização física e geométrica; dados climáticos
B. Sistemas passivos de climatização
C. Sistemas térmicos activos
D. Sistemas fotovoltaicos
III. ENERGIA EÓLICA
IV. ENERGIA DA BIOMASSA • Integrar a utilização das principais fontes renováveis de energia no Balanço 
Energético Nacional.
• Avaliar a rentabilidade de investimentos em energias renováveis; optimizar equipamentos e instalações, 
tendo em conta critérios energéticos e económicos.
• Avaliar o interesse dos principais sistemas passivos de climatização e dimensionar elementos 
sombreadores.
• Projectar instalações solares térmicas e orientar a sua realização.
• Conhecer o funcionamento e pré-dimensionar uma instalação fotovoltaica.
• Avaliar o potencial eólico e pré-dimensionar um aerogerador.
• Avaliar o interesse nacional das principais formas de biomassa para fins energéticos.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
I. INTRODUCTION
A. Energy Economics
B. Financial analysis of investments
C. Thermal-economic optimization
II. SOLAR ENERGY
A. Solar radiation: physical characterization and geometric, climatic data
B. Passive climate control
C. Active thermal systems
D. photovoltaic systems
III. WIND ENERGY
IV. BIOMASS ENERGY • Integrate the use of the main sources of renewable energy in National Energy 
Balance.
• Assess the profitability of investments in renewable energy, optimizing equipment and facilities, taking 
into account energy and economic criteria.
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• Evaluate the main interests of passive systems for cooling and sizing elements shaders.
Solar thermal systems • Design and manage their implementation.
• Know the operation and pre-size a photovoltaic system.
• Assess the potential of wind and a pre-scale wind turbine.
• Assess the national interest of the main forms of biomass for energy purposes.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Redescoberta orientada. 
Resolução de problemas. 
Realização de ensaios de laboratório com elaboração de relatório e discussão oral. 
Trabalhos práticos. 
Visitas de estudo c/ relatório.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Rediscovery oriented. Resolution of problems. Conducting laboratory tests with reporting and oral 
discussion. Practical work. Visits to Industry with report.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
P. MADEIRA COSTA; TEXTO SOBRE "INSTALAÇÕES E TECNOLOGIA SOLARES"

TRANSPARENTES DAS AULAS; TEXTOS SOBRE "ENERGIA EÓLICA" E "BIOMASA"

MATTHEW BURESCH;"PHOTOVOLT. ENERGY SYSTEMS - DES. AND INSTALL." , MCGRAW-HILL

ASHRAE HANDBOOK 2003-APPLICATIONS

ASHRAE HANDBOOK 2004-SYSTEMS AND EQUIPMENT

"SOLAR ENERGY" - VOL.28, NR.3, ISES, 1982

Anexo IV - CONTROLO INDUSTRIAL

3.3.1. Unidade curricular:
CONTROLO INDUSTRIAL

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA FELÍCIO 

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
JOÃO MIGUEL GUERREIRO DIAS ALVES LOURENÇO
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3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Pretende-se que os alunos sejam capazes de distinguir sistemas em cadeia aberta e em cadeia fechada, 
assim como as suas respectivas características. 
Representar sistemas em diagramas de blocos, funções de transferência. Analisar e caracterizar sistemas, 
com base na sua funções de transferência, resposta no tempo e na frequência. Adquiram as noções de 
estabilidade absoluta/relativa e identifiquem os vários componentes que podem constituir uma cadeia de 
controlo. 
Deverão ainda conseguir dimensionar controladores, utilizando diferentes métodos de projecto, bem como 
identificar o método mais adequado face às especificações pretendidas para cada sistema.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students are able to distinguish systems in open chain and closed chain, as well as their 
respective characteristics. Represent systems in block diagrams, transfer functions. Analyze and 
characterise systems, based on their transfer functions, response time and frequency. Acquire the notions 
of absolute/relatively stability and identify the various components that may constitute a control chain. 
Should still achieve scale controllers, using different methods of design, as well as identify the most 
appropriate given the specifications you want for each system.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 – Introdução a sistemas
2 – Introdução ao controlo
3 – Estabilidade : Noções de estabilidade absoluta e relativa. Critério de Routh-Hurwitz.; Diagrama do lugar 
geométrico das raízes (root-locus); Regras para a construção do diagrama do root-locus para ganho 
positivo. Root-locus em função de qualquer parâmetro.
4 – Projecto de controladores clássicos: As acções básicas de controlo: Proporcional (P), Integral (I) e 
Derivativa (D). O controlador PID. Topologias de controladores PID. Projecto de controladores PID: 
métodos de Ziegler-Nichols (ganho crítico e curva de reacção. Comutação A/M e reset-windup: 
consequências e soluções. Controladores I-PD.
5 – Análise no domínio da frequência: Diagramas de Bode. Critério e diagrama de Nyquist. Estabilidade 
relativa, margem de ganho e de fase, robustez. Relações entre a resposta temporal e a resposta em 
frequência. Sintonia automática de controladores PID.

3.3.5. Syllabus:
1 - Introduction to systems
2 - Introduction to control
3 - Stability: Understanding absolute and relative stability. Routh-Hurwitz criterion.; Diagram of the locus of 
the roots (root-locus), Rules for the construction of the root-locus diagram for positive gain. Root-locus as 
a function of any parameter.
4 - Draft a classic controller: The basic control actions: Proportional (P), Integral (I) and Derivative (D). The 
PID controller. Topologies PID controllers. Project PID controllers, Ziegler-Nichols methods (gain curve and 
critical reaction. Switching A / M and-reset windup: consequences and solutions. I-PD controllers.
5 - Frequency domain analysis: Bode diagrams. Nyquist criterion and diagram. Relative stability, gain 
margin and phase robustness. Relations between the temporal response and frequency response. Self-
tuning PID controllers

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1–Introdução a Sistemas
• Compreender o que são sistemas e a sua representação por funções de transferência.
• Identificar o funcionamento de um sistema através da sua resposta como função do tempo.

2-Introdução ao Controlo
• Compreender os objectivos do controlo.
• Compreender a necessidade da introdução de realimentação num sistema de controlo.

3-Estabilidade

• Compreender os conceitos de estabilidade absoluta e relativa e a robustez.
• Traçar graficamente o lugar geométrico das raízes características de um sistema em função dos seus 
parâmetros.
• Relacionar a posição das raízes com o comportamento dinâmico do sistema

4–Projecto de controladores clássicos 
• Compreender as acções básicas de controlo.
• Dimensionar controladores PID e reconhecer as suas várias topologias. 
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5–Analise no domínio da frequência
• Analisar a estabilidade no domínio da frequência. 
• Relacionar a resposta em frequência com a resposta no tempo. 
• Realização da sintonia automática de controladores PID.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1-Introduction to Systems
• Understand what systems and their representation by transfer functions.
• Identify the operation of a system by its response as a function of time.

2-Introduction to Control
• Understand the objectives of the control.
• Understand the need to introduce a feedback control system.

3-Stability

• Understand the concepts of absolute and relative stability and robustness.
• Plot graphically the locus of characteristic roots of a system according to their parameters.
• Relate the position of the roots with the dynamic behavior of the system

4-Classic Control Project
• Understand the basic control actions.
• Scale PID controllers and recognize its various topologies.

5-Analyze the frequency domain
• To analyze the stability in the frequency domain.
• Relate the frequency response with the response time.
• Performing the automatic tuning of PID controllers.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórica-práticas: introdução dos conceitos com apresentação de exemplos. Resolução de exercícios 
pelos alunos. 
Laboratórios: montagem de circuitos para análise e simulação de sistemas. Simulação em computador de 
sistemas e análise das suas respostas (tempo e frequência), através do matlab e simulink.
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons: introduction of the concepts with examples. Resolution of exercises by the 
students. Circuit mounting for laboratories: analysis and simulation of systems. Computer simulation of 
systems and analysis of their responses (time and frequency), through the matlab and simulink. 
Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
-Katsuhiko Ogata; Modern Control Engineering, Prentice-Hall.
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Anexo IV - INSTRUMENTAÇÃO E MEDIDA

3.3.1. Unidade curricular:
INSTRUMENTAÇÃO E MEDIDA

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
JOSÉ MIGUEL COSTA DIAS PEREIRA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
VITOR MANUEL RODRIGUES VIEGAS
RUI NUNO DE GOUVEIA VILELA DIONÍSIO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Estudo e análise funcional dos principais instrumentos e equipamentos utilizados em medidas eléctricas. 
É dedicada uma atenção particular às funções e características metrológicas dos instrumentos 
electrónicos e digitais e aos princípios de medida de grandezas não eléctricas por via eléctrica 
(transdutores).

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Study and functional analysis of the main instruments and equipment used in electrical measurements. 
Particular attention is dedicated to metrological characteristics and functions of digital and electronic 
instruments and the principles of measurement of electrical quantities not via electrical (transducers).

3.3.5. Conteúdos programáticos:

1 - Bases de física para instrumentação: Mecânica clássica; Movimentos circulares. Movimentos 
oscilatórios, período, frequência, fase. Tensão mecânica; eformação, lei de Hooke; Mecânica dos fluidos; 
Termodinâmica; Electrotecnia 
2 – Introdução aos processos industriais; sistema de controlo automático. 
3 - Sensores de posição e deformação: Potenciómetro linear e angular. Transformador de variação linear 
(LVDT), condensador de variação linear (LVDC); extensómetro. 
4 - Sensores de pressão: Barómetros, manómetros, pressóstatos., selecção e instalação. 
5 - Princípios de Instrumentação pneumática: Tubeira, palheta e relé pneumático. Balança de forças. 
Transmissores, controladores e conversores. Válvulas pneumáticas: constituição e funcionamento. 

3.3.5. Syllabus:
Syllabus:
1 - Basis of physical instrumentation: Classical mechanics, circular movements. Oscillatory motions, 
period, frequency, phase. Mechanical tension; eformação, Hooke's law, Fluid Mechanics, Thermodynamics, 
Electrical Engineering
2 - Introduction to industrial processes, automatic control system.
3 - Position Sensors and deformation: linear and angular potentiometer. Linear variation Transformer 
(LVDT) linear variation of the condenser (LVDC) strain gauge.
4 - Pressure sensors, barometers, manometers, pressure switches., Selection and installation.
5 - Principles of pneumatic instrumentation, nozzle, pick, and pneumatic relay. Balance of forces. 
Transmitters, controllers and converters. Pneumatic valves: formation and operation.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1 - Fundamentos de medida
• Descrever as características de medida em termos de exactidão e incerteza de diferentes equipamentos 
de medida em conformidade com as definições normalizadas (VIM). 
• Calcular o erro de medida de grandezas indirectas (composição de erros).
2 - Instrumentos analógicos de medida
• Descrever o princípio de funcionamento dos instrumentos analógicos de medida e identificar as suas 
principais características e limitações quer em termos de resposta no tempo, quer em termos de resposta 
na frequência.
• Calibração de instrumentos de medida e compensação de erros de medida.
3 - Fundamentos de instrumentação digital
• Compreender e descrever o princípio de funcionamento dos instrumentos digitais.
• Identificar as principais características, vantagens e limitações dos instrumentos digitais.
• Especificar as principais características de um instrumento de medida em função dos requisitos da 
aplicação de medida.
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• Descrever o princípio de funcionamento de diferentes tipos de analisadores de espectros e explicar as 
suas principais características.

4 - Medidas de potência e de impedância
• Compreender e descrever os instrumentos de medidas, analógicos ou digitais, utilizados na medida de 
potência (activa, reactiva e aparente).
• Utilizar e descrever os métodos de medida de impedâncias (R,L,C) e identificar as suas principais 
características e limitações em função do domínio de aplicação.
5 - Instrumentos de visualização e registo
• Compreender e descrever os princípios de medida dos instrumentos de visualização e registo 
(registadores, osciloscópios analógicos e osciloscópios digitais).
• Saber utilizar os principais critérios de selecção dos instrumentos de visualização e registo em função 
dos requisitos das aplicações (largura de banda, ritmo máximo de amostragem, resolução, precisão, 
modos de disparo e interfaces de comunicação).
6 – Módulos funcionais para medida de grandezas não eléctricas por via eléctrica • Especificar e projectar 
módulos funcionais para medida de grandezas não eléctricas por via eléctrica (transdutor potenciométrico. 
RTD’s, termístores, extensómetros, transdutores capacitivos, transdutores indutivos, termopares, 
transdutores piezoeléctricos, transdutores fotovoltaicos, CCD’s, detectores de posição e PSD’s).

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1 - Fundamentals of measurement
• Describe the characteristics measured in terms of accuracy and uncertainty of different measuring 
equipment in accordance with standard settings (VIM).
• Calculate the error of indirect measurement of quantities (composition of errors).
2 - analog measuring instruments
• Describe the working principle of analog instruments to measure and identify their main features and 
limitations in terms of response time, both in terms of frequency response.
• Calibration of measuring instruments and compensation of measurement errors.
3 - Fundamentals of digital instrumentation
• Understand and describe the working principle of digital instruments.
• Identify the main characteristics, advantages and limitations of digital instruments.
• Specify the main characteristics of a measuring instrument according to the requirements of the 
application of measurement.
• Describe the working principle of different types of spectrum analyzers and explain its main features.

4 - Measures of power and impedance
• Understand and describe the measurement instruments, analog or digital, used to measure power (active, 
reactive and apparent).
• Use and describe the methods of measurement of impedance (R, L, C) and identify its main 
characteristics and limitations depending on the field of application.
5 - viewing and recording instruments
• Understand and describe the measurement principles of viewing and recording instruments (recorders, 
analog and digital oscilloscopes).
• Knowing how to use the main selection criteria for viewing and recording instruments depending on the 
application requirements (bandwidth, maximum sampling rate, resolution, precision shooting and 
communication interfaces.)
6 - Functional modules for measurement of quantities other than electrical machinery by electricity • 
Specifying and designing functional modules to measure quantities other than electrical machinery by 
electricity (transducer potentiometer. RTDs, thermistors, strain gauges, transducers, capacitive, inductive 
transducers, thermocouples, transducers, piezoelectric, transducers photovoltaic, CCD's, position 
detectors and PSD's).

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas terão uma componente baseada na exposição do conteúdo programático da 
disciplina e outra componente baseada na resolução de problemas de aplicação. 
Nas aulas de laboratório está prevista a realização de um conjunto de trabalhos.
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons will have a component based on the exposure of the programmatic content of 
discipline and another component based on the resolution of implementation problems. In the laboratory 
lessons are provided for the establishment of a body of work. Distributed assessment with final 
examination.

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

Page 55 of 95NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

25-09-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a752261f-bdc3-28cc...



As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
-Apontamentos das Teóricas de Instrumentação e Medida, D.Pereira, 1995
-Guia de Problemas de Instrumentação e Medida, D.Pereira, 2008
-Guia de Trabalhos de Laboratório de Instrumentação e Medida, 1995
-D.Pereira, Manual de Problemas de Circuitos Eléctricos, Escolar Editora, 1998

Anexo IV - MANUTENÇÃO

3.3.1. Unidade curricular:
MANUTENÇÃO

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
FILIPE JOSÉ DIDELET PEREIRA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
MANUEL DE SÁ SOUSA GANÇO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Transmitir conceitos profundos sobre a função manutenção, a gestão da manutenção e as técnicas de 
manutenção. Obtendo-se como competências mínimas: capacidade de organizar e gerir um serviço de 
manutenção numa média empresa; articular correctamente a função manutenção com os objectivos de 
gestão global da empresa.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Transmit deep concepts about the maintenance function, maintenance management and maintenance 
techniques. Getting as minimum competencies: ability to organize and manage a service of maintenance in 
a medium-sized enterprise; articulate correctly the function maintenance with the objectives of the overall 
management of the company.

3.3.5. Conteúdos programáticos:

1 – Introdução, enquadramento e conceitos gerais
.
2 - Objectos de Manutenção
3 - Ordens de Trabalho
4 - Planeamento e Programação de Trabalhos
5 - Avarias, Relatórios de Trabalhos e Histórico
6 - Custos de Manutenção
7 - Manutenção Preventiva Sistemática e Condicionada
8 - Análise de Avarias
9 - RCM Manutenção Centrada na Fiabilidade
10 - TPM Manutenção Produtiva Total

3.3.5. Syllabus:
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1 - Introduction, background and general concepts
.
2 - Maintenance Objects
3 - Work Orders
4 - Planning and Scheduling Work
5 - Damage Reports, Work and History
6 - Maintenance Costs
7 - Preventive Maintenance Systematics and Conditional
8 - Damage Analysis
9 - RCM Reliability Centered Maintenance
10 - Total Productive Maintenance TPM

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Introdução, enquadramento e conceitos gerais

Objectos de Manutenção. Ordens de Trabalho

Planeamento e Programação de Trabalhos

Avarias, Relatórios de Trabalhos e Histórico. Custos de Manutenção. Manutenção Preventiva Sistemática e 
Condicionada. Análise de Avarias. 

RCM Manutenção Centrada na Fiabilidade. TPM Manutenção Produtiva Total

Competências gerais da unidade curricular:
Dotar os alunos da capacidade de se inserir na organização e gestão de manutenção de uma empresa, 
transmitindo conceitos ,sobre a função manutenção, a gestão da manutenção e algumas das suas 
técnicas.

Competências específicas da unidade curricular
Compreender e caracterizar a função manutenção na organização e gestão de manutenção de uma 
empresa.

Identificar os vários tipos de falha e definir estratégias de manutenção e os trabalhos adequados para cada 
caso.

Capacidade de organizar e gerir um serviço de manutenção numa média empresa.

Articular correctamente a função manutenção com os objectivos de gestão global da empresa; Proceder à 
análise de avarias dos equipamentos mais comuns.

Conhecer e possuir a capacidade para propor a aplicação de novas filosofias de manutenção;

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
Introduction, background and general concepts

Maintenance Objects. Work Orders

Planning and Scheduling Work

Faults, reports and work history. Maintenance costs. Systematic Preventive Maintenance and guests. 
Analysis of Failures.
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RCM Reliability Centered Maintenance. TPM Total Productive Maintenance

General powers of the course:
To give students the ability to insert into the organization and maintenance management of a company, 
conveying concepts, depending on the maintenance, management and maintenance of some of their 
techniques.

Specific Skills Course
Understand and characterize the function in the maintenance organization and maintenance management 
of a company.

Identify the various types of failure and maintenance strategies and work appropriate for each case.

Ability to organize and manage a maintenance service for an average company.

Articular function properly maintained with the objectives of the overall management of the company; To 
analyze the most common equipment malfunctions.

Knowing and having the ability to propose the implementation of new maintenance philosophies;

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Estudo individual e estudo acompanhado 
Aplicação dos conceitos adquiridos em estudo de casos. 
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Individual study accompanied by study and application of concepts acquired in cases studies. Distributed 
assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.

3.3.9. Bibliografia principal:
APONTAMENTOS DA DISCIPLINA DE MANUTENÇÃO, FILIPE DIDELET
CABRAL, JOSÉ SARAIVA, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA MANUTENÇÃO, LIDEL, LISBOA, 1998
FERREIRA, LUÍS ANDRADE, UMA INTRODUÇÃO À MANUTENÇÃO, PUBLINDÚSTRIA, PORTO, 1998 
LINDLEY R. HIGGINS, MAINTENANCE ENGINEERING HANDBOOK, MCGRAW-HILL, 1995 
NAKAJIMA, SEIICHI, LA MAITENANCE PRODUCTIVE TOTALE (TPM) – NOUVELLE VAGUE DE LA 
PRODUCTION INDUSTRIELLE, AFNOR, 1990
PEREIRA, FILIPE DIDELET, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM COMPLEXOS INDUSTRIAIS, MESTRADO 
EM ENGENHARIA MECÂNICA, IST, LISBOA, 1988. 

Anexo IV - TECNOLOGIA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS

3.3.1. Unidade curricular:
TECNOLOGIA DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
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JOSÉ HENRIQUE QUERIDO MAIA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
NUNO HUMBERTO COSTA PEREIRA
PAULO MIGUEL MARQUES FONTES

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
Identificar e compreender o funcionamento das principais tecnologias utilizadas no aproveitamento de 
energias renováveis. Identificar o panorama energético português. Estudar vários processos de conversão 
e armazenamento de energia.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Identify and understand the functioning of the main technologies used in renewable energy. Identify the 
Portuguese energy landscape. Study various conversion processes and energy storage.

3.3.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução. Energia, definição e conceitos. Vectores de política energética. Caracterização da utilização 
de energia (no Mundo e em Portugal).
2. Energia. Os combustíveis tradicionais. Os problemas ambientais associados à utilização da energia. O 
dilema energético das sociedades modernas. O desenvolvimento sustentável e a eficiência energética. 
3- Fontes renováveis: Fotovoltaica Introdução. Aplicações de média potência. Situação em Portugal. 
Estrutura microscópica. 
3.1 – Eólica. Introdução. Recurso Eólico. Cálculos energéticos. Tecnologia. 
3.3 - Mini-hídrica. Introdução.Introdução à análise hidrológica. Metodologia na fase de ante-projecto.
3.4 - Outras renováveis. Introdução. Ondas. Biomassa e biocombustiveis.
3.5 - Aplicações baseadas em hidrogénio. 

3.3.5. Syllabus:
1. Introduction. Energy, definition and concepts. Vectors energy policy. Characterization of energy use (in 
the World and Portugal).
2. Energy. Traditional fuels. Environmental problems associated with energy use. The energy dilemma of 
modern societies. Sustainable development and energy efficiency.
3 - Renewables: Photovoltaics Introduction. Medium power applications. Situation in Portugal. Microscopic 
structure.
3.1 - Wind. Introduction. Wind Resource. Energy calculations. Technology.
3.3 - Mini-hydro. Introdução.Introdução the hydrologic analysis. Methodology in the preliminary project 
phase.
3.4 - Other renewable. Introduction. Waves. Biomass and biofuels.
3.5 - Applications based on hydrogen.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Estudo das tecnologias para a obtenção de energia eléctrica a partir de energias renováveis: 
hidroeléctrica, eólica, solar fotovoltaico, pilha de combustível, biomassa e geotérmica. Contribui para 
Especificação, Execução (colocação em serviço), Exploração, Manutenção e Gestão de Sistemas baseados 
em energias renováveis.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
Study of technologies for generating electricity from renewable energy: hydroelectric, wind, solar 
photovoltaic, fuel cell, biomass and geothermal. Contributes to Specification, Enforcement 
(commissioning), Operation, Maintenance and Management Systems based on renewable energy.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas terão uma componente baseada na exposição do conteúdo programático da 
disciplina e outra componente baseada na exemplificação, em termos de aplicações, desse conteúdo, e na 
resolução de problemas. Cada grupo de alunos efectuará um trabalho de pesquisa sobre um dos temas 
abordados na unidade curricular, que será alvo de apresentação e discussão públicas.
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Theoretical-practical lessons will have a component based on the exposure of the programmatic content of 
discipline and another component based on exemplification, in terms of applications, such content, and in 
solving problems. Each group of students will carry out a research paper about one of the topics covered 
in the curriculum unit, which will be the target of public presentation and discussion. Distributed 
assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
DUNN, P. D.; RENEWABLE ENERGIES: SOURCES, CONVERSION AND APPLICATION. LONDON : PETER 
PEREGRINUS, 1986. . ISBN: ISBN: 086341-039-1

PATEL, MUKUND R.; WIND AND SOLAR POWER SYSTEMS. ISBN: 0-8493-1605-7

PHOTOVOLTAICS, SOLAR ENERGY INTERNATIONAL. ISBN: 0-86571-520-3

Anexo IV - AUTOMAÇÃO

3.3.1. Unidade curricular:
AUTOMAÇÃO

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
PAULO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
JOÃO MIGUEL FERREIRA CALDAS DA COSTA
JOSÉ PEDRO MAGALHÃES LUCAS
PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA FELÍCIO

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
No final da disciplina os alunos devem ser capazes de projectar e realizar automatismos sequenciais. 
Devem também ser capazes de sistematizar o raciocínio sobre esse tipo de automatismos e descrever 
convenientemente a sua estrutura e funcionamento. 
Devem conhecer e saber utilizar as metodologias de projecto de sistemas sequenciais, nomeadamente ser 
capazes de descrever o funcionamento de automatismos por meio de GRAFCET e de quadros de estado 
do tipo dos utilizados no método de HUFFMAN. 
Deverão conhecer e saber utilizar as tecnologias disponíveis para a realização de automatismos 
sequenciais tais como: autómatos programáveis, pneumática e relés electromagnéticos.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the course students should be able to project and perform sequential automatism. Should 
also be able to systematize the reasoning about this kind of automatism and conveniently describe its 
structure and functioning. Should know and be able to use the methodologies of project sequential 
systems, in particular, be able to describe the operation of automatic through GRAFCET and frames of the 
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State of a kind used in HUFFMAN method. Should know and be able to use the technologies available for 
the realization of automatic sequential such as PLCs, pneumatic and Electromagnetic Relays.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
1 - Introdução aos automatismos. Os automatismos ao serviço da produção. Estrutura dos sistemas 
automatizados. Formas de descrição do comportamento de automatismos. Tecnologias de comando e 
tecnologias de actuação.
2 - Álgebra de Boole. Representação e simplificação de funções Booleanas. Implementação de funções 
lógicas.
3 - Tecnologias pneumáticas e eléctricas em automatismos.
4 - Métodos Clássicos de Síntese de Sistemas de Comando. 
5 - Modelação de sistemas de comando discreto. GRAFCET. Autómatos programáveis.

3.3.5. Syllabus:
1 - Introduction to automation. The automation of the service production. Structure of the automated 
systems. Ways of describing the behavior of automation. Control technologies and technologies of action.
2 - Boolean Algebra. Representation and simplification of Boolean functions. Implementation of logic 
functions.
3 - Technologies pneumatic and electrical automation.
4 - Synthesis Methods Classics Systems Command.
5 - modeling discrete control systems. GRAFCET. Programmable logic controllers.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

1 - Introdução aos automatismos. Os automatismos ao serviço da produção. Estrutura dos sistemas 
automatizados. Formas de descrição do comportamento de automatismos. Tecnologias de comando e 
tecnologias de actuação. • Compreender os conceitos básicos da Automação; 
• Descrever a constituição de um automatismo. Possuir sensibilidade para a importância de uma correcta 
metodologia de escolha na automatização de um sistema. Conhecer as tecnologias de comando e de 
actuação.
2 - Álgebra de Boole. Representação e simplificação de funções Booleanas. Implementação de funções 
lógicas.
• Compreender os conceitos do pensamento lógico e reconhecê-lo em termos de aplicações relacionadas 
com os sistemas de automação;
• Compreender e aplicar os teoremas principais da Álgebra de Boole;
• Compreender e manipular a representação analítica, geométrica e tabular de uma função lógica;
• Implementar funções lógicas através de circuitos lógicos e de contactos e compreender a possibilidade 
de os traduzir através de linguagens de programação.
3 - Tecnologias pneumáticas e eléctricas em automatismos.

• Conhecer as tecnologias disponíveis para a realização de automatismos e saber utilizá-las 
nomeadamente, Pneumática, Relés Electromagnéticos, Módulos Electrónicos Básicos.
4 - Métodos Clássicos de Síntese de Sistemas de Comando. 

• Saber utilizar as metodologias de projecto de sistemas sequenciais e combinatórios nomeadamente, 
álgebra de Boole, quadros de estado e método de Huffman.
5 - Modelação de sistemas de comando discreto. GRAFCET. Autómatos programáveis.
• Implementar sistemas de manufacturação discreta através do GRAFCET.
• Possuir a a capacidade de projectar e implementar circuitos de comando baseados em autómatos 
programáveis.
• Conhecer a constituição de um autómato programável, ter capacidade de o programar conhecer diversos 
tipos de linguagens de Autómatos.
• Conhecer as configurações usadas em redes de Autómatos.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
1 - Introduction to automation. The automation of the service production. Structure of the automated 
systems. Ways of describing the behavior of automation. Control technologies and technologies of action. 
• Understand the basic concepts of automation;
• Describe the formation of an automatism. Possess sensitivity to the importance of a sound methodology 
of choice in an automation system. Understanding the technologies of command and action.
2 - Boolean Algebra. Representation and simplification of Boolean functions. Implementation of logic 
functions.
• Understand the concepts of logical thinking and recognize it in terms of applications related to 
automation systems;
• Understand and apply the main theorems of Boolean Algebra;
• Understand and manipulate the analytical representation, a geometric and tabular logic function;
• Implement logic functions through logic circuits and contacts and understand the possibility of 
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translating them through programming languages.
3 - Technologies pneumatic and electrical automation.

• Know the available technologies for the realization of automation and know how to use them in particular, 
Pneumatic, Electromagnetic Relays, Electronic Modules Basic.
4 - Synthesis Methods Classics Systems Command.

• Knowing how to use the methodologies of systems design including sequential and combinatorial, 
Boolean algebra, state boards and method of Huffman.
5 - modeling discrete control systems. GRAFCET. Programmable logic controllers.
• Implement systems for discrete manufacturing by GRAFCET.
• Have the capability to design and implement control circuits based on Programmable Logic Controllers.
• Understand the formation of a PLC, have the capacity to know the different types of programming 
languages   automata.
• Know the settings used in networks of automata.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas: apresentação da matéria com demonstrações e exemplos. 
Aulas práticas: realização de trabalhos com montagens para simulação de sistemas de automação e 
controlo. Algumas aulas consistirão na resolução de exercícios sobre as matérias leccionadas nas aulas 
teóricas e que servirão como projecto dos trabalhos laboratoriais.
Avaliação distribuída com exame final.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lecture: presentation of curriculum with demos and examples. 
Practical lecture: work with assembly’s for simulation of automation and control systems. Some classes 
will consist in solving exercises on the subjects taught in the theoretical lecture and to serve as project of 
the laboratory work. Distributed assessment with final examination.

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

As aulas teórico-práticas são compostas de uma parte expositiva, onde são apresentados os conceitos 
fundamentais das diferentes matérias do programa juntamente com a demonstração dos principais 
resultados, com o método interpretativo, apelando à participação dos alunos, pretendendo-se que os 
alunos adquiram uma visão global dos temas abordados e suas interligações e uma parte prática, onde os 
alunos aplicarão os conhecimentos adquiridos melhorando a sua compreensão das matérias leccionadas.
As aulas de laboratório utilizam o método participativo onde os alunos em grupo, executam, sob 
orientação de um docente, trabalhos com guias específicos em ambiente laboratorial, devendo no final 
apresentar um relatório. 

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The theoretical-practical classes are composed of one part exhibition, which presents the fundamental 
concepts of the different subjects of the program together with the demonstration of the main results, with 
the interpretive method, calling for the participation of students, intending students to acquire a overview 
of themes and their interconnections and a practical part where students apply their knowledge to improve 
their understanding of subjects taught.
The laboratory classes use the participatory method where students in groups, under the guidance of a 
teacher, work with specific guidelines in the laboratory to produce a report at the end.

3.3.9. Bibliografia principal:
-Paulo Ferreira; Acetatos da Discplina, 2007
-António Francisco; Autómatos Programáveis, ETEP-LIDEL
-João Rogério Caldas Pinto; Técnicas de Automação, ETEP- LIDEL, 2007. ISBN: 972-8480-07-5

Anexo IV - OPÇÃO

3.3.1. Unidade curricular:
OPÇÃO

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
Docente da unidade escolhida pelo estudante
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3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
<sem resposta>

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
O objectivo da unidade curricular de opção é que o estudante possa seleccionar de entre as unidades 
curriculares que são leccionadas na Escola uma em que pretenda adquirir competências suplementares.
A unidade de opção deve ter um número mínimo de 6 créditos ECTS. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
The aim of the unit option is that the student can select from among units that are taught in a school, one 
where he want to acquire supplemental skills.
The unit option must have a minimum of 6 credits.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Consoante a opção.

3.3.5. Syllabus:
Depending on the option.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

Consoante a opção.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
Depending on the option.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Consoante a opção.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Depending on the option.

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

Consoante a opção.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

Depending on the option.

3.3.9. Bibliografia principal:
Consoante a opção.

Anexo IV - SEMINÁRIO

3.3.1. Unidade curricular:
SEMINÁRIO

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
PAULO MIGUEL MARQUES FONTES

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Os seminários serão leccionados por especialistas, internos e externos na área do curso.

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
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Complementar a formação adquirida ao longo do curso com seminários sobre tópicos específicos, 
leccionados por especialistas, que permitam ao aluno: por um lado compreender melhor a área onde se 
insere o curso e por outro abrir perspectivas sobre o futuro profissional. 

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
Complement the training received throughout the course with workshops on specific topics taught by 
experts, allowing the student to better understand the area of the course and the future career prospects.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
Os seminários serão leccionados nas áreas de: Energia, Electricidade, Controlo e Processos
Procurarão abarcar temas que facilitem a inserção profissional dos alunos e que mostrem o 
desenvolvimento actual na área do curso. 

3.3.5. Syllabus:
The seminars will be taught in the areas of: Energy, Electricity, and Process Control
They will aim to cover topics that facilitate the employability of students and show the current development 
in the area of the course.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

A apresentação de seminários por especialistas nas diferentes áreas do curso permitirá aos alunos 
compreender o desenvolvimento actual dessas áreas e ao mesmo tempo analisar as áreas em que podem 
vir a desenvolver a profissão.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
The presentation of seminars by experts in different areas of the course will enable students to understand 
the current development of these areas while examining the areas where that may develop the profession.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino é por seminários devendo os alunos efectuar um relatório que será avaliado.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologie is by seminars and students must make a report to be evaluated.

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

A apresentação de temas por especialista na forma de seminário é a adequada para os objectivos de 
aprendizagem.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The presentation of topics by experts in the form of a seminar is appropriate for the learning objectives.

3.3.9. Bibliografia principal:
Documentos de suporte dos seminários.

Anexo IV - ESTÁGIO

3.3.1. Unidade curricular:
ESTÁGIO

3.3.2. Docente responsável (preencher o nome completo):
PAULO MIGUEL MARQUES FONTES

3.3.3. Outros docentes que leccionam a unidade curricular:
Os estágios serão orientados por diversos docentes da Escola consoante a área de estágio do aluno.

3.3.4. Objectivos de aprendizagem da unidade curricular:
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O Estágio tem por objectivo que o aluno adquira competências profissionais na área do curso, variando as 
competências específicas com a área de cada estágio.
O Estágio decorrerá em empresas/entidades com actividade nas áreas do curso.

3.3.4. Intended learning outcomes of the curricular unit:
The Stage is intended that the student acquires professional skills in the area of   the course, varying the 
specific skills with each stage area.
The Stage will take place in companies / organizations with activity in the areas of the course.

3.3.5. Conteúdos programáticos:
O programa de estágio de cada aluno será efectuado caso a caso.

3.3.5. Syllabus:
The stage program for each student will be made case by case.

3.3.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

O programa de estágio será elaborado de acordo com os objectivos de aprendizagem dos alunos.

3.3.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes.
The stage program will be prepared in accordance with the objectives of student learning.

3.3.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno será orientado durante o estágio por um orientador da empresa e um orientador da escola.
No final o aluno deverá realizar e apresentar um relatório do estágio efectuado.
Um júri com elementos da Escola e Empresa avaliará o relatório e a apresentação.

3.3.7. Teaching methodologies (including evaluation):
he student will be guided through the stage by a company supervisor and a school supervisor.
The student must elaborate and present a report of the Stage.
A jury with elements of the School and Company will assess the report and presentation.

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

O estágio numa empresa/entidade com actividade na área do curso é o melhor método para permitir aos 
alunos adquirir as competências profissionais desejadas.

3.3.8. Demonstration of the teaching methodologies coherence with the curricular unit’s intended learning 
outcomes.

The internship in a company / entity active in the area of   the course is the best method to allow students to 
acquire the desired professional skills.

3.3.9. Bibliografia principal:
Será definida consoante o estágio.

4. Descrição e fundamentação dos recursos docentes

4.1 Descrição e fundamentação dos recursos docentes

4.1.1. Fichas curriculares dos docentes

Anexo V - Paulo Miguel Marques Fontes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Miguel Marques Fontes

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

Anexo V - Rosa Maria Marquito Marat Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rosa Maria Marquito Marat 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 Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - ALEXANDRE MIGUEL CORDEIRO MAGRINHO 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ALEXANDRE MIGUEL CORDEIRO MAGRINHO 

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

Doutoramento

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - ANA MAFALDA SALDANHA GUEDES 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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ANA MAFALDA SALDANHA GUEDES 

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - ANA MARIA ÁLVARES TAVARES DA MATA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ANA MARIA ÁLVARES TAVARES DA MATA

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

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

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

Anexo V - ANABELA DAS NEVES PEREIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ANABELA DAS NEVES PEREIRA

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo V - ANTÓNIO EUSÉBIO VELHO ROQUE

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
ANTÓNIO EUSÉBIO VELHO ROQUE

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - CARLA ALEXANDRA GAMELAS ALBUQUERQUE PINTO REIS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
CARLA ALEXANDRA GAMELAS ALBUQUERQUE PINTO REIS

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

Anexo V - CATARINA FERREIRA DOS SANTOS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
CATARINA 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:
Assistente 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

Anexo V - CÉLIO GABRIEL FIGUEIREDO PINA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
CÉLIO GABRIEL FIGUEIREDO PINA

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - DANIEL JOSÉ MEDRONHO FOITO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
DANIEL JOSÉ MEDRONHO FOITO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - DIOGO COELHO DE CARVALHO MONTALVÃO E SILVA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
DIOGO COELHO DE CARVALHO MONTALVÃO E SILVA

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto 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

Anexo V - DULCE HELENA PEREIRA COSTA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
DULCE HELENA PEREIRA 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:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - FERNANDO MANUEL VALENTE

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
FERNANDO MANUEL VALENTE

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - FILIPE JOSÉ DIDELET PEREIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
FILIPE JOSÉ DIDELET PEREIRA

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

Anexo V - JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FERNANDES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FERNANDES

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - JOÃO MIGUEL GUERREIRO DIAS ALVES LOURENÇO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOÃO MIGUEL GUERREIRO DIAS ALVES LOURENÇO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - JOÃO NUNO PINTO MIRANDA GARCIA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOÃO NUNO PINTO MIRANDA GARCIA

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:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - JORGE MANUEL MARTINS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JORGE MANUEL 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 Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - JOSÉ ANTÓNIO CALDEIRA DUARTE

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOSÉ ANTÓNIO CALDEIRA DUARTE

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA CARVALHO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA CARVALHO
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - JOSÉ HENRIQUE QUERIDO MAIA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOSÉ HENRIQUE QUERIDO MAIA

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

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

Anexo V - JOSÉ MIGUEL COSTA DIAS PEREIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOSÉ MIGUEL COSTA DIAS PEREIRA

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo V - JOSÉ PEDRO MAGALHÃES LUCAS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
JOSÉ PEDRO MAGALHÃES LUCAS

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - LUÍS DA CUNHA VERÍSSIMO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
LUÍS DA CUNHA VERÍSSIMO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - LUÍS MANUEL RODRIGUES COELHO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
LUÍS MANUEL RODRIGUES COELHO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto 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

Anexo V - MANUEL DE SÁ SOUSA GANÇO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MANUEL DE SÁ SOUSA GANÇO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - MANUEL GASPAR OLIVEIRA GUERREIRO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MANUEL GASPAR OLIVEIRA GUERREIRO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - MARIA DA GLÓRIA PEREIRA ANTUNES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA DA GLÓRIA PEREIRA 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 Adjunto 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

Anexo V - MARIA LEONOR ABRANTES PIRES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MARIA LEONOR ABRANTES PIRES

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - MIGUEL ANGELO PEREIRA BENTO MOREIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
MIGUEL ANGELO PEREIRA BENTO MOREIRA

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - NATÁLIA MARIA MADEIRA DA SILVA ROSA MARQUES DOS SANTOS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
NATÁLIA MARIA MADEIRA DA SILVA ROSA MARQUES 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>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - NUNO HUMBERTO COSTA PEREIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
NUNO HUMBERTO COSTA PEREIRA

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - OLGIERD SWIATKIEWICZ

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
OLGIERD SWIATKIEWICZ

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - PAULA CRISTINA SEQUEIRA PEREIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PAULA CRISTINA SEQUEIRA PEREIRA

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:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - PAULA LUÍSA CARVALHO GOULÃO CAPELO SILVA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PAULA LUÍSA CARVALHO GOULÃO CAPELO SILVA

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA FELÍCIO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PAULO ALEXANDRE DE SOUSA ALMEIDA FELÍCIO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - PAULO ALEXANDRE FERNANDES FERREIRA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PAULO ALEXANDRE FERNANDES 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 Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - PAULO RODRIGUES MADEIRA COSTA

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
PAULO RODRIGUES MADEIRA 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 Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - RICARDO MANUEL NUNES SALGADO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
RICARDO MANUEL NUNES SALGADO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo V - RUI MANUEL MENDES MANSIDÃO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
RUI MANUEL MENDES MANSIDÃO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - RUI NUNO DE GOUVEIA VILELA DIONÍSIO

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
RUI NUNO DE GOUVEIA VILELA DIONÍSIO

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - SÉRGIO MIGUEL FRANCO BIO CORREIA FERNANDES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
SÉRGIO MIGUEL FRANCO BIO CORREIA FERNANDES

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
60
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo V - SUSANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO PIÇARRA GONÇALVES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
SUSANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO PIÇARRA 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 Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - VÍTOR MANUEL ESTEVES ANTUNES

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
VÍTOR MANUEL ESTEVES 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 Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - VITOR MANUEL RODRIGUES VIEGAS

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
VITOR MANUEL RODRIGUES VIEGAS

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente 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

Anexo V - Paulo Jorge da Costa Santos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge da Costa 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 Adjunto ou equivalente

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

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

Anexo V - João Miguel Ferreira Caldas da Costa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Miguel Ferreira Caldas 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:
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

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos

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

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific 
Area

Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Paulo Miguel Marques Fontes Doutor Engª Mecânica 100 Ficha submetida

Rosa Maria Marquito Marat Mendes Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

ALEXANDRE MIGUEL CORDEIRO 
MAGRINHO 

Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

ANA MAFALDA SALDANHA GUEDES Doutor Engenharia de Materiais 100 Ficha submetida

Mestre Engenharia Sanitaria 100 Ficha submetida
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ANA MARIA ÁLVARES TAVARES DA 
MATA

ANABELA DAS NEVES PEREIRA Mestre Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

ANTÓNIO EUSÉBIO VELHO ROQUE Mestre
Engenharia Electrotécnica e 
Computadores

100 Ficha submetida

CARLA ALEXANDRA GAMELAS 
ALBUQUERQUE PINTO REIS

Doutor Química 100 Ficha submetida

CATARINA FERREIRA DOS SANTOS Mestre Engenharia de Materiais 100 Ficha submetida

CÉLIO GABRIEL FIGUEIREDO PINA Doutor Mecânica 100 Ficha submetida

DANIEL JOSÉ MEDRONHO FOITO Mestre Energia e Electrónica 100 Ficha submetida

DIOGO COELHO DE CARVALHO 
MONTALVÃO E SILVA

Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

DULCE HELENA PEREIRA COSTA Mestre Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

FERNANDO MANUEL VALENTE Mestre Gestão e Estratégia Industrial 100 Ficha submetida

FILIPE JOSÉ DIDELET PEREIRA Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS 
FERNANDES

Doutor Engª Mecânica 100 Ficha submetida

JOÃO MIGUEL GUERREIRO DIAS 
ALVES LOURENÇO

Doutor
Engª Electrotécnica e 
Computadores

100 Ficha submetida

JOÃO NUNO PINTO MIRANDA 
GARCIA

Mestre Eng.Mecânica 100 Ficha submetida

JORGE MANUEL MARTINS Doutor
Engª. Electrotècnica e de 
Computadores

100 Ficha submetida

JOSÉ ANTÓNIO CALDEIRA DUARTE Doutor Ciências de Engenharia 100 Ficha submetida

JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA 
CARVALHO

Mestre Física 100 Ficha submetida

JOSÉ HENRIQUE QUERIDO MAIA Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

JOSÉ MIGUEL COSTA DIAS PEREIRA Doutor
Eng. Electrotécnica e de 
Computadores

100 Ficha submetida

JOSÉ PEDRO MAGALHÃES LUCAS Licenciado Sistemas e Computadores 100 Ficha submetida

LUÍS DA CUNHA VERÍSSIMO Licenciado Engª Electrotécnica 100 Ficha submetida

LUÍS MANUEL RODRIGUES COELHO Doutor Mecânica 100 Ficha submetida

MANUEL DE SÁ SOUSA GANÇO Licenciado Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

MANUEL GASPAR OLIVEIRA 
GUERREIRO

Doutor
Engenharia Eletrotécnica e 
Computadores

100 Ficha submetida

MARIA DA GLÓRIA PEREIRA 
ANTUNES

Doutor Engenharia Industrial 100 Ficha submetida

MARIA LEONOR ABRANTES PIRES Mestre Sociologia do Trabalho 100 Ficha submetida

MIGUEL ANGELO PEREIRA BENTO 
MOREIRA

Doutor Ciências de Engenharia 100 Ficha submetida

NATÁLIA MARIA MADEIRA DA SILVA 
ROSA MARQUES DOS SANTOS

Doutor
Electrotecnia e Sistemas de 
Potência / DEE

100 Ficha submetida

NUNO HUMBERTO COSTA PEREIRA Doutor Eng. Mecânica 100 Ficha submetida

OLGIERD SWIATKIEWICZ Doutor Gestão 100 Ficha submetida

PAULA CRISTINA SEQUEIRA 
PEREIRA

Mestre Probabilidades e Estatística 100 Ficha submetida

PAULA LUÍSA CARVALHO GOULÃO 
CAPELO SILVA

Mestre Eng. Mecânica 100 Ficha submetida

PAULO ALEXANDRE DE SOUSA 
ALMEIDA FELÍCIO

Mestre Engª. Mecânica 100 Ficha submetida

PAULO ALEXANDRE FERNANDES 
FERREIRA

Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

PAULO RODRIGUES MADEIRA 
COSTA

Mestre Engª. Mecânica 100 Ficha submetida

RICARDO MANUEL NUNES SALGADO Mestre Ecologia: Gestão recursos 100 Ficha submetida

RUI MANUEL MENDES MANSIDÃO Mestre Gestão da Qualidade 100 Ficha submetida

RUI NUNO DE GOUVEIA VILELA 
DIONÍSIO

Mestre
Eng. Electrotécnica e de 
Computadores

100 Ficha submetida

SÉRGIO MIGUEL FRANCO BIO 
CORREIA FERNANDES

Mestre Saúde Pública 60 Ficha submetida

SUSANA PAULA DOS SANTOS 
CARVALHO PIÇARRA GONÇALVES

Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

VÍTOR MANUEL ESTEVES ANTUNES Doutor
Electrónica e 
Computadodores

100 Ficha submetida

Page 83 of 95NCE/11/01281 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

25-09-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a752261f-bdc3-28cc...



VITOR MANUEL RODRIGUES VIEGAS Mestre ENG. ELECTROTECNICA 100 Ficha submetida

Paulo Jorge da Costa Santos Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

João Miguel Ferreira Caldas da Costa Mestre Engª Mecânica 100 Ficha submetida

4760

<sem resposta>

4.2. Dados percentuais da equipa docente do ciclo de estudos

4.2.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
156

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

327,7

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

151

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

317,2

4.2.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
59

4.2.3.b Percentagem dos docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento 
automático cálculado após a submissão do formulário)

123,9

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

11

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

23,1

4.2.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
18

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

37,8

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho

4.3. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
actualização.

O processo de avaliação de desempenho do pessoal docente do Instituto Politécnico de Setúbal encontra-
se em fase de análise pelos Orgãos do Instituto, devendo ser implementado a breve prazo.

4.3. Academic staff performance evaluation procedures and measures for its permanent updating.
The process of performance evaluation of the teaching staff of the Polytechnic Institute of Setúbal is being 
examined by the Institute and should be implemented soon.
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5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e materiais

5.1. Pessoal não docente adstrito ao ciclo de estudos.
O ciclo de estudos utilizará principalmente os recursos do Departamento de Engenharia Mecânica (DEM), 
Departamento de Sistemas e Informática (DSI) e Departamento de Engenharia Electrotécnica (DEE), não 
dispondo de pessoal (docente ou não-docente) próprio.

As actividades dos Laboratórios são apoiadas pelos seguintes Técnicos especializados:
Lab. Termodinâmica e Energia – Vitor Almeida Pinho (Técnico Profissional Principal)
Lab. Electrotecnia – Carlos Almeida Pinho (Técnico Profissional de 1ª classe), Carlos Esteves Antunes 
(Encarregado de Trabalhos)
Lab. Mecânica (Vibrações e Ruído, Ensaios Mecânicos, Materiais) - 
Lab. Química e Lab. Processos Ambientais – Dina Galhanas (Técnico Profissional de 1ª classe)
Lab. Instrumentação e Medida e Lab. Automação e Robótica - David Alves Vinhas

Apoio administrativo:
Secretariado dos Departamentos – Paula Costa Ferreirinha (Assistente Administrativo)

5.1. Non academic staff allocated to the study cycle.
The study cycle uses the resources of the Departament of Mechanical Engineering (DEM), Departament of 
Systems and Computer Science (DSI) and Departament of Electrotechnical Engineering (DEE). 

The laboratory activities are supported by the following technical staff:
-Thermodynamics and Energy Laboratory – Vitor Almeida Pinho (Principal Technician)
-Electrotechnics Laboratory – Carlos Almeida Pinho (1st Class Technician), Carlos Esteves Antunes 
(foreman)
-Mechanics Laboratory (mechanical assays, materials, vibrations and noise)
-Chemistry Laboratory and Processes and Environment Laboratory – Dina Galhanas (1st Class Technician)
-Instrumentation and Measurement Laboratory - David Alves Vinhas

Administrative support:
Departament Secretary – Paula Costa Ferreirinha (Administrative Assistant)

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

Os espaços e equipamentos afectos ao ciclo de estudos distribuem-se por toda a Escola, sendo 
leccionadas aulas nos seguintes Laboratórios:

-Laboratório de Termodinâmica e Energia (338 m2)
-Laboratório de Mecânica (Vibrações e Ruído, Ensaios Mecânicos, Materiais) (137 m2)
-Laboratório de Projecto Mecânico (116 m2)
-Laboratório de Electrotecnia (Máquinas, Electrónica de Potência, Accionamentos Electromecânicos) (372 
m2)
-Laboratório de Electrónica e Telecomunicações (130 m2)
-Laboratório de Química (59 m2)
-Laboratório de Processos e Ambiente (65 m2)
-Laboratório de Instrumentação e Medida (240 m2)
-Laboratório de Automação e Robótica (130 m2) 

São também utilizadas as seguintes instalações:
-Sala de Desenho (50 m2)
-Salas de Computadores (4) (192 m2, total area)
-Salas de aula (26) (60 m2, área média)
-Auditórios (472 m2)
-Mediateca (sala de leitura, arquivo e gabinetes de estudo) (940 m2)
-Reprografia (16 m2)

5.2. Facilities allocated and/or used by the study cycle (teaching spaces, libraries, laboratories, computer 
rooms, etc.).

Laboratories:

-Thermodynamics and Energy Laboratory (338 m2)
-Mechanics Laboratory (mechanical assays, materials, vibrations and noise) (137 m2)
-Computer aided manufacturing Laboratory (116 m2)
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-Electrotechnics Laboratory (Machines, Power Electronics, Electromechanical Drives)(372 m2)
-Electronics Laboratory (130 m2)
-Chemistry Laboratory (59 m2)
-Processes and Environment Laboratory (65 m2)
-Instrumentation and Measurement Laboratory (240 m2)
-Automation and Robotics Laboratory (130 m2) 

Other facilities and teaching spaces:
-Drawing room (50 m2)
-Computer rooms (4) (192 m2, total area)
-Classrooms (26) (60 m2, average area)
-Auditorium (4) (472 m2, total area)
-Library (archive and study cabinets) (940 m2)

5.3. Indicação dos principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos 
(equipamentos didácticos e científicos, materiais e TICs).

-Lab Termodinâmica Energia:
Instalações solares
Colector solar concentrador
Instalação fotovoltaica e eólica
Ciclo de refrigeração
Bomba de calor
Torre arrefecimento
Calorímetro
Ensaios convecção; radiação
Ensaio de ventiladores; bombas
Ensaios hidráulicos
Caldeira a gás
Sistema de co-geração 
Ensaios de combustão 
-Lab Mecânica:
Máquina de Tracção Universal, ensaio de fadiga
Durómetro
Transdutor força
Acelerómetro
Amplificador carga
-Lab Electrotecnia:
Bancada de testes
Multímetros
Osciloscópios
Geradores de Sinais
Máquinas eléctricas corrente contínua / alternada
Geradores taquimétricos
Fontes de alimentação
Medidores binário 
Relés
Contactores
-Lab Química e Processos:
Espectrofotómetro
Cromatógrafo HPLC
Evaporador rotativo
Instalações piloto
-Lab. Aut. Robótica:
Autómatos programáveis
PLC's
Robôs
-Lab Instr. Medida:
Caudalímetros
Sensores 
Termoresistências
Transdutores pressão, caudal e nível
Termopares
Unid. Fielbus
Unid. Fielpoint

5.3. Indication of the main equipments and materials allocated and/or used by the study cycle (didactic and 
scientific equipments and materials and ICTs).

-Thermodynamics and Energy Lab:
Solar panels
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Photovoltaic and wind energy bench
Refrigeration cycle
Heat pump
Cooling tower
Calorimeters
Convection test bench 
Fans test bench 
Pumps test bench
Hydraulics bench
Gas boiler
Co-generation system 
Combustion gases analyzer
-Mechanics Lab:
Mechanical assays machine
Durometer
Force transducer
Accelerometer
Charge amplifier
-Electrotechnics Lab:
Test stands
Multimeters
Osciloscopes
Signal generators
Electrical machines
Tacho generators
Power supplies
Systems for measuring torque 
Relays
Contactors
-Chemistry and Processes Lab:
UV-VIS Spectrophotometer
HPLC Chromatograph
Rotating evaporator
Pilot plants
Pumps (peristaltic, positive displacement; vacuum pumps)
-Automation and Robotics Lab:
Universal controllers
PLC units
Robots
-Instrumentation Measurement Lab:
Flowmeters
Sensors
Thermoresistors
Pressure, flow and level transducers
Valves and actuators
Thermocouples
Fielbus units
Fielpoint units

6. Actividades de formação e investigação

6.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do 
ciclo de estudos e respectiva classificação.

Centros de Investigação (e número de publicações em revista internacional com revisão, no período 2008-
2011):

-IDMEC - Instituto de Engenharia Mecânica - IST/UTL (6 publicações)
-UNIDEMI - Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Engenharia Mecânica e Industrial - FCT/UNL (1 
publicação)
-ICEMS - Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies - IST/UTL (6 publicações)
-CICECO - Centro de Investigação em Materiais Compósitos e Cerâmicos - UA (7 publicações)
-INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores (Lisboa e Coimbra) (4 publicações)
-UNINOVA - Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias - FCT/UNL (1 publicação)
-IT - Instituto de Telecomunicações - IST/UTL (9 publicações)
-CQFM - Centro de Química-Física Molecular - IST/UTL 
-ITQB - Instituto de Tecnologia Química e Biológica - UNL (3 publicações)
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-REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - FCT/UNL (2 publicações)

Outras publicações de docentes não integrados em Centros de I&D: 8 

6.1. Research Centre(s) duly recognised in the main scientific area of the new study cycle and its mark.
Research Centres (and number of publications in international peer-reviewed journals, in 2008-2011):

-IDMEC - Institute of Mechanical Engineering - IST/UTL (6 publications)
-UNIDEMI - R&D Unit in Mechanical and Industrial Engineering - FCT/UNL (1 publication)
-ICEMS - Institute of Materials and Surfaces Science and Engineering - IST/UTL (6 publications)
-CICECO - Center for Research in Ceramics & Composite Materials - UA (7 publications)
-INESC - Institute for Systems Engineering and Computers (Lisboa e Coimbra) (4 publications)
-UNINOVA - Institute for the Development of New Technologies - FCT/UNL (1 publication)
-IT - Telecommunications Institute - IST/UTL (9 publications)
-CQFM - Centro de Química-Física Molecular - IST/UTL 
-ITQB - Instituto de Tecnologia Química e Biológica - UNL (3 publications)
-REQUIMTE - Chemistry and Technology Network - FCT/UNL (2 publications)

Other publications non integrated in R&D Centres: 8

6.2. Indicação do número de publicações científicas da unidade orgânica, na área predominante do ciclo de 
estudos, em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos três anos.

42

6.3. Lista dos principais projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as actividades 
científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área de ciclo de estudos.

-Promotion Energy-Efficient appliances in Europe, Intelligent Energy Europe (IEE) (2008)
-Advanced ground source heat pump systems for heating and cooling in Mediterranean climate, 7º PQ, 
ENERGY.2007.4.3.1. (2009-13)
-Efficient Low Temperature Geothermal Binary Power, 6º PQ, Priority 6.1 (2006-9)
-Integration of Geothermal Energy into Industrial Application, IEE (2006-9)
-Reaching the Kyoto targets by means of a wide introduction of Ground Coupled Heat Pumps in the built 
environment, IEE (2006-9)
-Building and Energy Systems and Technologies in Renewable Energy Sources Update, IEE (2006-8)
-Deformação e determinação da vida à fadiga através de um novo sistema de ensaio bi-axial – PTDC/EME-
PME/102860/2008 
-Hysteretic damping as an energy parameter in gigacycle fatigue, PTDC/EME-PME/69904/2006
-Valorização de resíduos de gordura para produção de Biodiesel, 3-CP-IPS-13-2009
-PTDC/QUI-QUI/098682/2008
-PTDC/CTM-NAN/115110/2009

6.3. Indication of the main projects and/or national and international partnerships where the scientific, 
technological, cultural and artistic activities developed in the area of the study cycle are integrated.

-Promotion Energy-Efficient appliances in Europe, Intelligent Energy Europe (IEE) (2008)
-Advanced ground source heat pump systems for heating and cooling in Mediterranean climate, 7º PQ, 
ENERGY.2007.4.3.1. (2009-13)
-Efficient Low Temperature Geothermal Binary Power, 6º PQ, Priority 6.1 (2006-9)
-Integration of Geothermal Energy into Industrial Application, IEE (2006-9)
-Reaching the Kyoto targets by means of a wide introduction of Ground Coupled Heat Pumps in the built 
environment, IEE (2006-9)
-Building and Energy Systems and Technologies in Renewable Energy Sources Update, IEE (2006-8)
-Deformation and fatigue life evaluation by a new biaxial testing system, PTDC/EME-PME/102860/2008 
-Hysteretic damping as an energy parameter in gigacycle fatigue, PTDC/EME-PME/69904/2006
-Fat waste valorization for biodiesel production, 3-CP-IPS-13-2009
-PTDC/QUI-QUI/098682/2008
-PTDC/CTM-NAN/115110/2009

7. Actividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços à 
comunidade e formação avançada

7.1. Descreva estas actividades e se a sua oferta corresponde às necessidades do mercado, à missão e aos 
objectivos da instituição.
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A proposta de criação da Licenciatura em Tecnologia em Energia insere-se no plano estratégico de 
desenvolvimento do IPS, no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades de carácter técnico-
científico dando resposta às necessidades da envolvente. Destas atividades destacam-se:
•Desenvolvimento em parceria com a Empordef, de painel de Instrumentos e sistema de comunicação CAN 
para o simulador de voo SEPS I da aeronave TB-30 Epsilon.
•Formação em WEB, Base de Dados e Redes
•Projecto de um sistema de dessalinização solar com autonomia Energética para a Selfenergy.
•Sistema de Trigeração Solar para residências unifamiliares.
•Concepção e desenvolvimento de um programa de cálculo de tubagens para instalações frigoríficas.
•Dimensionamento de Instalações Frigorificas para a Empresa Projecto Solgen. 
•Desenvolvimento de módulos de simulação do ADVACLIM no Programa ENERGYPLUS e estudo CFD da 
ventilação.
•Colaboração com a Profoc na área das Subestações e Postos de Transformação.

7.1. Describe these activities and if they correspond to market needs and to the mission and objectives of the 
institution.

The proposal of creating the Degree in Energy Technology is part of the strategic development plan of the 
IPS, with regard to the development of technical and scientific activities and the needs of the enterprise 
environment. These activities include:
• Development in partnership with Empordef, instrument panel and CAN communication system for flight 
simulator ISEPS I aircraft TB-30 Epsilon.
•Training on the WEB, Database and Networks.
• Project of a solar desalination system with energetic autonomy for the Selfenergy Company.
• Solar System trigeneration single-family homes.
• Design and development of a calculation program for refrigeration piping.
• Design of Refrigeration plant for the Projecto Solgen Company.
• Development of simulation modules of the ADVACLIM in the EnergyPlus program and CFD study of 
ventilation.
• Collaboration with the Profoc Company in the area of substations and transformer stations.

8. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior 
público)

8.1. Avaliação da previsível empregabilidade dos graduados por este ciclo de estudos com base nos dados do 
MTSS.

Segundo estudos da ESTSetúbal, o grau de empregabilidade dos diplomados está na ordem dos 90%.
Segundo o GPEARI os diplomados pela ESTSetúbal apresentam taxas de desemprego baixas:
Eng. Mecânica: 10%
Eng. Elect. e Computadores: 5%
Eng. Aut. Contr. e Instrumentação: 7%
A nível nacional os cursos de Eng. Electrotécnica e Computadores e Eng. Mecânica, apresentam 107 e 104 
registos de desempregados, valores baixos, indicadores do nível de empregabilidade alto dos licenciados 
nestas áreas.
A consulta às ofertas de emprego nos Centros de Emprego indica a existência de várias propostas na área 
do curso, o que evidencia a procura deste sector
Técnico de AVAC: 14
Técnico de Manutenção – Electricidade: 2
Técnico Comercial - Energias Renováveis: 1
Técnico Superior Manutenção Eléctrica: 4
Técnico Superior na Área Eléctrica/ Electrónica: 2
Responsável Manutenção Eléctrica e Instrumentação: 2
Técnico de Manutenção para Parque Eólico: 7
Supervisor Parque Eólico: 1 
Técnico Comercial Sector Eólico: 1

8.1. Evaluation of the graduates' forseen employability based on MTSS data.
According to studies by ESTSetúbal, the degree of employability of graduates is the order of 90%.
According to GPEARI the ESTSetúbal graduates have lower unemployment rates:
Mechanical Engineering: 10%
Elect Eng. and Computers: 5%
Aut Contr Eng. and Instrumentation: 7%
Nationwide courses in Electrical and Computer Engineering and Mechanical Engineering, have records of 
107 and 104 unemployed, low values, indicators of high employability of graduates in these areas.
The consultation of job vacancies in Job Centres indicates the existence of several proposals in the area of 
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the course, which shows the demand for this sector
HVAC Technician: 14
Maintenance Technician - Electrical: 2
Technical Sales - Renewable Energy: 1
Electrical Maintenance Technician: 4
Technician Electrical / Electronics: 2
Electrical and Instrumentation Maintenance Officer: 2
Maintenance Technician for Wind Farm: 7
Wind Farm Supervisor: 1
Technical Commercial Sector Wind: 1

8.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES).
Apenas 1 curso na área da Energia se situa na zona de Lisboa e Vale do Tejo, conferindo a maior parte 
formação em Engenharia, sendo reduzido o número que formam Técnicos.
Nos últimos 3 anos foram preenchidas mais de 80 % das vagas nas instituições, muitas vezes preenchidas 
todas as vagas e a maioria dos candidatos colocados na 1ª fase.
Não existe oferta formativa semelhante à proposta, com um âmbito abrangente, possuindo as ofertas a 
nível de técnicos na área um âmbito mais restrito e situando-se fora da região. 
Existe no país uma forte procura dos cursos de licenciatura na área de Energia (vagas/colocados - 
2010/11):
Energia e Ambiente, IPLeiria (46/37)
Energias Renováveis, UAçores (27/21)
Eng. Energias Renováveis, IPBragança (86/66)
Eng. Energias, UTrás-os-Montes (28/29)
Eng. Sistemas de Energias Renováveis, IPViana do Castelo (33/35)
Eng. Energia e do Ambiente, ULisboa (73/78)
Eng. Energias Renováveis e Ambiente, IPPortalegre (55/30)
Eng. Energias Renováveis, UÉvora (33/34)

8.2. Evaluation of the capacity to attract students based on access data (DGES).
Only one course in the area of Energy is located in the region of Lisbon and Tagus Valley, providing the 
most training in engineering, being reduced the number of courses training technicians.
In the last three years were filled more than 80% of seats in institutions, often filled all vacancies and most 
candidates on the first phase.
There is no offer of training similar to that proposed, with a broad scope, having the offerings at the level of 
technicians, be narrower and standing outside the region.
There is a strong demand in the country of graduate courses in the area of Energy (offers / put - 2010/11):
Energy and Environment, IPLeiria (46/37)
Renewable Energy UAçores (27/21)
Renewable Energy Engineer, IPBragança (86/66)
Energy Eng, THERE-os-Montes (28/29)
Renewable Energy Systems Engineering, IPViana Castle (33/35)
Energy and Environment Engineering, ULisboa (73/78)
Renewable Energy and Environment Engineering, IPPortalegre (55/30)
Renewable Energy Engineer, UEvora (33/34)

8.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que leccionam ciclos de estudos similares.
Não existem outras instituições na região com oferta de estudos similares para eventuais parcerias.

8.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study cycles.
There aren't other institutions in the region offering similar studies for possible partnerships.

9. Fundamentação do número total de ECTS do novo ciclo de estudos

9.1. Justificação do número total de unidades de crédito e da duração do ciclo de estudos com base no 
determinado nos artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do 
Decreto-Lei n.º 74/2006.

De acordo com o artigo 8º do DL 74/2006, o curso proposto é de 1º ciclo, conducente ao grau de 
licenciado, com uma duração total de 3 anos / 6 semestres e a que corresponde um total de 180 créditos 
ECTS.

9.1. Justification of the total number of credit units and of the duration of the study cycle, based on articles 
no.8 or 9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of Decreto-Lei no. 74/2006.
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According to article 8 of Law 74/2006, the proposed course is a first cycle, leading to a degree, with a total 
duration of three years / six semesters and corresponds to a total of 180 ECTS credits.

9.2. Metodologia utilizada no cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares.
Fundamentação: Um semestre, a que correspondem 30 créditos ECTS, é constituído por 20 semanas, 15 
lectivas e 5 de preparação e avaliação. Considerando o trabalho médio do aluno de 40 horas por semana, o 
total de horas de trabalho por semestre é de 800 horas, atribuindo-se um valor de 26,7 horas por crédito 
ECTS.
Os créditos ECTS foram atribuídos às unidades curriculares e os responsáveis das unidades curriculares, 
adaptaram os métodos pedagógicos: tipo de aulas, meios de apoio aos alunos, … de forma ao aluno 
“médio” ,em termos estatísticos, obter as competências previstas para a unidade curricular no tempo de 
trabalho associado aos créditos ECTS indicados.

9.2. Methodology used for the calculation of ECTS credits
Fundaments: One semester, corresponding to 30 ECTS credits, consists of 20 weeks, 15 teaching and 5 for 
preparation and evaluation. Considering the average student working 40 hours per week, the total hours of 
work per semester is 800 hours, assigning a value of 26.7 hours per credit ECTS.
ECTS credits are assigned to the units of the course, and the professor in charge of unit adapt the teaching 
methods: the type of classes, tools to support students, … so the average student, in statistical terms, 
achieve the skills set for the unit on the work time associated with the ECTS credits indicated.

9.3. Indicação da forma como os docentes foram consultados sobre o método de cálculo das unidades de 
crédito.

O método de cálculo das unidades de crédito foi estabelecido no âmbito do Conselho Técnico-Científico.

9.3. Indication of the way the academic staff was consulted about the method for calculating the credit units.
The calculation of the credit units was established under the Technical-Scientific Council.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu

10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino 
Superior com a duração e estrutura semelhantes à proposta.

Green Energy Technology , BSc, U of Montfort, UK
3 anos. Saídas: geração a partir do gás, carvão e nuclear, investigação e desenvolv de energia verde, setor 
público; empresas méd e grand consumidoras de EN. Acesso: Mat ou Fis.
Energias Renováveis, BSc, U of Exeter, UK
Aborda a EN geotérmica, ondas, biocombustíveis, política energética. Criado em 2009. Dur=3 anos. Estágio 
intermédio obrigatório. A empregabilidade é elevada, incluindo a criação de negócio. Saídas: instalação, 
desenvolv e consultoria no setor público. Acesso: Mat ou Biol, Qui, Amb, Geol.
Renewable Energy and Sustainable Technologies, BEng, U of Glyndŵr, UK
Abrange a eletrotecnia, mecânica e ambiente. Dur=3 anos. Componente lab forte.
Limerick Inst. Of Tec., BSc in Renewable & Electrical Energy Systems, IE
Foco nas eólicas e microgeração doméstica. Único na Irlanda. 3 anos. Prepara técnicos para proj, 
instalação, expansão e manutenção em eólicas, solares e hidráulicas, consultor e instalador para as 
renováveis. 

10.1. Examples of study cycles offered in reference institutions of the European Area of Higher Education with 
similar duration and structure to the proposed study cycle.

Green Energy Technology, BSc, U of Montfort, UK
3 years. Job offer: power generation from gas, coal and nuclear, research and develop of green energy, 
public sector, medium and large EN consumers. Admission criteria: Math or Phy.
Renewable Energy, BSc, U of Exeter, UK
Discusses EN from geothermal, wave and biofuels and energy policy. Initiated in 2009. 3 years. 
Intermediate training required. Employability is high, including creation of business. Job offer: installation, 
development and consulting in the public sector. Admission: Math or Biol, Geol.
Renewable Energy and Sustainable Technologies, BEng, U of Glyndwr, UK
Covers electrical eng, mech and environ. 3 years. Strong lab component.
Limerick Inst. Of Tech., BSc in Electrical & Renewable Energy Systems, IE
Focus on wind power and domestic microgeneration. Unique in Ireland. 3 years. Prepares technicians for 
proj, installation, expansion and maintenance in wind, solar and hydraulic, consultant and installer for 
renewables.
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10.2. Comparação com objectivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições 
de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior.

Green Energy Technology , BSc, U of Montfort, UK
Regime de 12/16h de aulas (inferior ao proposto) e 14/16h de trabalho independente. As instalações são 
semelhantes às da ESTSetúbal.
1º ano-M (Mechanical) Princ (Principles), El (Electrical) Princ, Math, Green Design and the Env 
(Environment), Socioeconomics of EN (Energy)
2º-Near Zero Emission Tech (Technology), Eng Science, Materials and Sustainable Design, Project Manag, 
EN Policies
3º-Plant Analysis and Sustainability, Transport Fuels and EN Storage Systems, Advanced Power Systems 
and Green Technology, EN Economics, Project
O nº de horas de aulas do curso que se propõe é maior, dado ter mais UCs. O conteúdo técnico-científico é 
semelhante.
Energias Renováveis, BSc, U of Exeter, UK
1-Personal Development, Chemistry, Surveying, Foundation Math, Alternative EN Sources, M Eng, 
Thermodynamics; Fluid M, Math, El Princ
2-Fluid M, Project Manag, EN Manag, Process Science, El EN Conversion; Transport, Math, Env Manag, M 
of Materials, EN Policy, Markets and Law, Applied Thermodynamics, Wind Power
3-Hydropower, Work Placement, Field Course, GIS and CAD for Renewable EN, Dissertation, Economic 
Resource Assessment; Appraisal
Optional: Socio-Economic; Env Impact Studies, EN Storage Tech, Network Eng Monitoring and Manag, EN 
Generation from Biomass and Waste, Modelling, simulation and control, Solar Power, Geothermal EN, 
Sustainable Architecture, EN Legislation; Regulation, Data Acquisition
A coincidência com o curso proposto é patente. Nota + para a oferta optativa.
Renewable Energy and Sustainable Technologies, Beng, U of Glyndŵr, UK
1-Professional Studies, El Princ, Circuit Theory, Math, Calculus, CAD, Economics, Design Implementation, 
Intro Sustainable Env, Construction Tech
2-Eng Dynamics, Thermo-Fluid M, Computer Analytical Tools, Analytical Techniques, El Machines, Drives 
and Control Systems, El Power Systems, Renewable EN, Construction Tech, Options (omitidas)
3-Systems Modelling & Simulation, Individual Design, Project, Impact of Innovative Tech, Project Manag, 
EN Storage and BioEN Generation, Modern Methods of Construction, Options (omitidas)
O nível técnico e científico é elevado e comparável ao do que se propõe. Nota + para a oferta optativa.
Limerick Institute Of Technology, BSc in Renewable & Electrical EN Systems, Irlanda
A carga horária é de 24h semanais durante o 1º ano e 22h nos 2º e 3º anos.
1-Renewable EN Tech, Electronics, El Tech, Eng Science, Math, Industrial Studies and Computing
2-Renewable EN Tech, Computer Systems and Networking, El Tech, EN Transfer, Building EN Ratings, 
CAD, Instrumentation.
3-Renewable EN Tech, Power Electronics, Applied Control Systems, El Machines, Project Manag, 
Renewable EN Tech, Power Conversion, Plant Information Systems, Distributed El Systems, Manag 
Accounting and Project
Este curso é semelhante ao que se propõe. A componente de UCs de base e de ciências da eng. do curso 
que se propõe é mais forte que este curso.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study cycles offered in reference institutions 
of the European Area of Higher Education.

Green Energy Technology, BSc, U of Montfort, UK 
12/16h classes (less than that proposed) and 14/16h of independent work. 
The facilities are similar to those of ESTSetúbal. 
stage 1 - M Princ , El Princ, Math, Green Design and the Env , socioeconomics of EN 
2 - Near-Zero Emission Tech, Eng Science, Materials and Sustainable Design, Project Manager, EN Policies 
3 - Plant Analysis and Sustainability, Transport Fuels and EN Storage Systems, Advanced Power Systems 
and Green Technology, EN Economics Project 
The number of hours of the proposed course is higher, as there are more classes. The technical-scientific 
content is similar. 
Renewable Energy, BSc, U of Exeter, UK 
1-Personal Development, Chemistry, Surveying, Foundation Math, Alternative EN Sources, M Eng, 
Thermodynamics, Fluid M, Math, El Princ 
2-Fluid M, Project Manag, EN Manag, Process Science, El EN Conversion; Transport, Math, Env Manag, M 
of Materials, EN Policy, Markets and Law, Applied Thermodynamics, Wind Power 
3-Hydropower, Work Placement, Field Course, GIS and CAD for Renewable EN, Dissertation, Economic 
Resource Assessment; Appraisal 
Optional: Socio-Economic; Env Impact Studies, EN Storage Tech, Network Monitoring and Manag Eng, EN 
Generation from Biomass and Waste, Modelling, simulation and control, Solar Power, Geothermal EN, 
Sustainable Architecture, EN Legislation, Regulation, Data Acquisition 
The coincidence with the proposed course is clear. Note + to optional classes.
Renewable Energy and Sustainable Technologies, Beng, U of Glyndwr, UK 
1-Professional Studies, El Princ, Circuit Theory, Math, Calculus, CAD, Economics, Design Implementation, 
Sustainable Intro Env, Tech Construction 
2-Eng Dynamics, Thermo-Fluid M, Computer Analytical Tools, Analytical Techniques, El Machines, Drives 
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and Control Systems, El Power Systems, Renewable EN, Construction Tech, Options (omitted) 
3-Systems Modelling & Simulation, Individual Design, Project, Impact of Innovative Tech, Project Manag, 
BioEN Generation and Storage, Modern Methods of Construction, Options (omitted) 
The technical and scientific level is high and comparable to the proposed course. Note + to optional 
classes. 
Limerick Institute of Technology, BSc in Renewable & Electrical Systems EN, Ireland 
The workload is 24 hours per week during the 1st year and 22h in the years 2 and 3. 
1-Renewable EN Tech, Electronics, El Tech, Eng Science, Math, Industrial Studies and Computing 
2-Renewable EN Tech, Computer Systems and Networking, El Tech, EN Transfer, Building EN Ratings, 
CAD, Instrumentation. 
3-Renewable EN Tech, Power Electronics, Applied Control Systems, El Machines, Project Manag, 
Renewable EN Tech, Power Conversion, Plant Information Systems, El Distributed Systems, Accounting 
and Project Manag 
This course is similar to the proposed one. The base and engineering classes is stronger in the proposed 
course in relation to this one. 

11. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

11.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço (quando aplicável)

Anexo VI - Protocolos de Cooperação

Anexo VI - Protocolos de Cooperação

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

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

Anexo VII. Mapas de distribuição de estudantes

11.2. Anexo VII. Mapas de distribuição de estudantes. 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. 

11.2._Protocolos Lic TE A3ES.pdf

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

11.4. Orientadores cooperantes

Anexo VIII. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes

11.4.1 Anexo VIII. 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>
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Anexo IX. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço

11.4.2. Anexo IX. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de 
formação de professores) / External supervisors responsible for following the students activities (only for 
teacher training study cycles)

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento a 
que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional qualifications

Nº de anos de 
serviço / Nº of 
working years

<sem resposta>

12. Análise SWOT do novo ciclo de estudos

12.1. Apresentação dos pontos fortes.
A crescente necessidade de profissionais nas áreas das tecnologias de energia em função dos novos 
mercados.
A oferta de um Curso de Tecnologia na área de Energia onde existe procura por parte dos candidatos ao 
ensino superior.
O plano curricular do curso procura fornecer um conjunto de competências sólidas e de âmbito alargado 
que visam a flexibilidade e adaptação do licenciado ao mercado.
A existência de um estágio de um semestre no plano curricular do curso para o desenvolvimento das 
competências profissionais e facilitação da inserção no mercado de trabalho.
O corpo docente do curso com elevado grau de competência académica, profissional, e desenvolvimento 
científico e técnico.
Experiência da ESTSetúbal na formação de CET e Licenciados em Engenharia em áreas próximas do 
curso, para o que dispõe de meios laboratoriais muito relevantes.
Após conclusão do curso os licenciados, devido à sua formação de banda larga, poderão progredir os 
seus estudos, nomeadamente em cursos de mestrado.

12.1. Strengths.
The growing need for professionals in the areas of energy technologies in terms of new markets.
The offer of a course in the area of   energy technology where there is a shortage of professionals and 
demand of candidates to higher education.
The curriculum of the course seeks to provide a solid set of skills and wide scope aimed at flexibility and 
mobility of licensed
The existence of a stage of a semester in the curriculum for the development of professional skills and 
facilitating integration into the labor market.
The professors with high academic and professional competence, and scientific and technical 
development.
Experience in training at ESTSetúbal CET and engineering graduates in areas near the course, for what has 
relevant laboratory facilities.
After completion of the course graduates, due to its formation of broadband, can advance their studies, 
particularly in master's programs.

12.2. Apresentação dos pontos fracos.
Ao tratar-se de um curso de Tecnologia e não de Engenharia poderá não existir reconhecimento por parte 
dos candidatos ao ensino superior.

12.2. Weaknesses.
As this is a course of Technology and not of Engineering may not be recognized from applicants to higher 
education.

12.3. Apresentação das oportunidades criadas pela implementação.
Não existem cursos semelhantes a serem oferecidos nesta área na região e existem poucos a nível do 
país.
A área de energia é um mercado em expansão que vai necessitar de profissionais devidamente 
qualificados.
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12.3. Opportunities.
There aren't similar courses to be offered in this area in the region and there are few within the country.
The energy sector is a growing market that will need appropriately qualified professionals.

12.4. Apresentação dos constrangimentos ao êxito da implementação.
Possibilidade de outras instituições da região de ensino superior proporem cursos semelhantes.
Dado tratar-se de um novo curso necessitará de adequada divulgação.

12.4. Threats.
Possibility of other higher education institutions offer similar courses.
As this is a new course will require adequate promotion.

12.5. CONCLUSÕES
O curso proposto é um curso de Tecnologia na área da energia.
A área de energia é um mercado emergente com um grande desenvolvimento, necessitando as empresas 
que operam nesta área de profissionais devidamente qualificados.
Pretende-se neste curso fornecer um conjunto de competências sólidas e de âmbito alargado que visam a 
flexibilidade e adaptação do licenciado ao mercado de trabalho.
A Escola Superior de Tecnologia de Setúbal possui um corpo docente com elevado grau de competência 
académica, profissional, e desenvolvimento científico e técnico nesta área e pretende com a formação 
proposta efectuar a transferência do conhecimento existente na Escola. 
O curso é inovador e actual, sendo uma oferta que responde às necessidades do mercado e que mostra a 
capacidade de adequação da Escola às necessidades do meio externo.
Não existe oferta de cursos semelhantes na região e verifica-se a procura de cursos na área de energia por 
parte dos candidatos ao ensino superior.

12.5. CONCLUSIONS
The proposed course is a course in Technologies of energy.
The energy sector is an emerging market with great development, requiring the companies operating in 
this area   qualified professionals.
This course is intended to provide a solid set of skills and wide scope aimed at the licensee's flexibility and 
adaptability to the labour market.
The School of Technology of Setúbal has professors with high academic and professional competence, 
developing scientific and technical working this area and intends to carry out the proposed training to 
transfer the existing knowledge in school.
The course is innovative and actual, with an offer that meets the needs of the market and shows the School 
ability to adapt to the needs of the external environment.
There is no offer similar courses in the region and there is a demand for courses in the area of   energy by 
the candidates to higher education.
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